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BIBLIOGRAFISKE OPLYSNINGER
PAA GRUNDLAG AF

J. B. HALVORSENS SAMLINGER.

Rosmersholm, som er skrevet i Miinchen, ud-

kom i Kjøbenhavn og Kristiania den i23de Novbr.

1886 i et Oplag paa 8000 Exemplarer. Handlingen
er henlagt til det vestlige Norge og specielt har Dig-
teren havt Møllerfaniiliens gamle Ættegaard, Molde-

gaard ved Molde, for Øje.
Rosmersholm. Skuespil i fire akter. Af Udgaver

Henrik Ibsen. Kbhvn. 1886. 8. 2 BL, 203 S.

Rosmersholm. Cinohra o ctvfech déjstvich.
Over-

Pi-elo2il Karel Kucera. v. Praze. 1898. 8. 116 «ættelsei

S. (0. m. T.: Dramatickå Dila Henrika Ibsena

[Vol. 8]).

Rosmersholm. A Play in four Acts. Trans-

lated from the Norw^egian by Louis N. Parker. Lon-

don and Sydney (1889). 8. 2 BL, 79 S.

Rosmersholm. A Drama in four Acts. Trans-

lated by Charles Archer. [Trykt S. 1-114 i Vol.

V. af „Ibsen's Prose Dramas". Authorised Engiish
Edition. Ed. by William Archer. London 1891. 8.
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Med en „Prefatory Note" af Udgiveren. I Særtryk
ndkom en Shilling-Udgave med samme Tifel. 8.

V S., 114 S.

Rosmersholm. Drames en quatres actes. Tra-

duction (lu Norvégien |)ar M. Prozor. [Trykt med
en indledende „Notice sur Rosmersholm" af Over-

sætteren S. 181— 326 i T. II. af „ Theatre de Henrik

Ibsen". Paris 1893. 8.]

Rosmersholm. Tooneelspel in vier Bedrijven.
Vertaald door F. Kapteijn. Hoorn (1892). 8. 191 S.

La Fattoria Rosmer. Dramma in quattro
åtti. Traduzioue italiana del Prof. Paolo Rindler ed

Enrico Polese Santarnecclii. Milano 1894. 8. 95 S.

(0. m. T.: Biblioteca Ibsen. No. 7, og senere, 1898,

udkonmiet som Teatro straniero. Fase. 73).

Rosmersholm. Perevod Olgi Davydovoj. [Trykt
S. 305—416 i T. VI. af „Sobranie socinenij Henrika

Ibsena". Izdanie I. Jurovskago. S. Peterb. 1897. 8.]

Rosmersholm. [Trykt som Føljeton i Hel-

singforsbladet Finland i 1890.]
Rosmersholm. Schauspiel in 4 Akten. Deutsch

von M. v. Borch. Berlin 1887. 8. 103 S. (Se-

nere, 1890, som „Einzige vom Verfasser autorisirte

deutsche Ausgabe", i nyt Oplag indlemmet i de paa
S. Fischer's Forlag udkomne „Nordische Bibliothek,

hg. von Julius Hofforv". Bd. XI, og „Henrik Ib-

sens Werke". Moderne Dramen, Bd. III. 8. 2 Bl.

100 S.)

Rosmersholm. Schauspiel in vier Aufziigen.
Aus dem Norwegischen von A. Zinck. Leipzig

[1887]. 8. 91 S. (0. m. T.: Reclam's Univ.

Bibl. No. 2280. Senere ogsaa indlemmet i .samme

Forlæggers „Henrik Ibsen's Gesammelte Werke".
Bd. m.)

Rosmersholm. Ein Schauspiel in vier Akten.

Deutsch von Ernst Brausewetter. Lpz. und Wien
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[1890]. 8. 111 S. (0. m. T.: Meyers Volksbiicher

Nr. 852, 85S.)
Rosmersholm. Schauspiel in vier Aufziigen.

Ins Deutsche iibersetzt von J. Engeroff. Halle a. d.

S. [1893.] 8. 1 Portræt. VII S., 76 S. (0.

ni. T.: Hendels ,.Bibliothek der Gesamtlitteratur".

No. 688).

H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888), S. 280—
286: H. Jæger: Henrik Ibsen og hans værker (Kra.

18921. S. 176— 183: Georg Brandes: Henrik Ibsen

(Kbh. 1898), S 147-150: A. Schack: Udviklings-

gangen i H. I.s Digtning (Kbh. 1896). S. 149— 160;
C. Lambek: Bidrag til Ibsen-Kritiken (Kbh. 1899).

S. 124— 139; N. Hertzberg: Er Ibsens Kvinde-Typer
norske? (Kra. 1893). S. 20-22: Lou Andreas-Sa-

lonié : Henrik Ibsens Kvindeskikkelser (Overs. Kra.

1893), S. 79— 104; Hermann Bahr: Wiener Theater

(Berlin 1899), S. 217-224; Leo Berg: Henrik Ibsen

und das Germanenthuni (Berlin 1887), S. 40— 44;
Otto Brahm: Henrik Ibsen (Berlin 1887), S. 61— 63;
A. Garde: Der Grundgedanke in Henrik Ibsens Dicht-

ung (Lpz. 1898), S. 42 f.; A. von Hanstein: Ibsen

als" Idealist (Lpz. 1897). S. 139-152: Emil Reich:

Henrik Ibsens Dranien (Dresden und Lpz. 1894).

S. 183— 214; Hjalmar Hjorth Boyesen: A Com-

mentary on the Writings of Henrik Ibsen (New York

1894). S. 263-277; G. Bernard Shaw: The Quint-
essence of Ibsenism (London 1891), S. 100— 109:

Auguste Ehrbard: Henrik Ibsen et le theatre con-

temporain (Paris 1892), S. 392— 417; Charles Sa-

rolea: Henrik Ibsen (Paris 1891). S. 53-55; G.

Tissol: Le drame norvégien (Paris 1893), S. 113 f.;

E. de Bom: Henrik Ibsen en ziju werk (Gent 1893),
S. 77— 79: Alberto Boccardi: La donna nell" opera
di Henrik Ibsen (Milano 1893). S. 35-38; G. M.

Scalinger: Ibsen, Studio critico (Napoli 1895), S. 46 f.).
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—
Stykket fremkaldte ved sin Fremkomst en vidt-

løftig Polemik i Aviser og Tidsskrifter. For dennes

Vedkommende henvises til „ Norsk Forfatter-Lex-

ikon" III, S. 77 f. Til de der givne Henvis-

ninger kan føjes Anmeldelser af Erik Skram i „IIlu»

streret Tidende" XXVIII (1886-87). S. 111, og af

Georg Nordensvan i ,.Ny ill. Tidning", 1886, S. 410.

Rosmersholm behandles videre i følgende Tidsskrifts-

artikler: Nineteenth Century, Vol. 26 (1889), S. 254 f.,

af W. Frewen; XXX (1891), S. 258-274, af H. A.

Kennedy; Fortnightly Review, vol. LI. (1889), S.

118 — 120. af Edmund Gosse; Lannée littéraire de

1891, af P. Ginisty; Die Gegenwart. XXXII (1887),

S. 295— 97 af Oskar Bulle; Preussische Jahrbiicher,

1890, I, S. 55— 72, af Otto Harnack; Allgemeine
Konservative Monatschrift, 1896. S. 151 — 154, af

Otto Kraus; Die Gegenwart, XXXI (1887), S. 7—
10, af L. Marholm. —

Foredrag om Stykket blev

holdt i Videnskabsklubben i Wien af Aug. Siebenlist

i Januar 1891, i 1894 blev det gjort til Gjenstand
for en Prædiken i Ghurch of the Divine Unity i

Newcastle on Tyne.
Gustav Brecher, dengang en 17-aarig Gut og

Elev af næstøverste Klasse af et Gymnasium i Leip-

zig, komponerede over Ibsens Drama en symfonisk

Digtning, ,,Rosniersholm". som Richard Strauss frem-

førte ved en Koncert i Liszt-Verein i Leipzig den

23. Novbr. 1896.

rodier. [Anstey Guthrie:] „Rosmersholm" i .,The Pocket

Ibsen" by F. Anstey, New Ed. (London 1895), S.

1— 33; Harald Molander: „Rosmersholm" i „Ibsen i

vastficksformat" (Sthlm. 1895), S. 83—120; „Dos-
mersholm, idiotisk, hippologisk Gjengangeri i et An-
fald af Gale Otto" opførtes første Gang paa Nørre-

bros Theater i Kbhvn. 30. Novbr. 1887; Max Halbe
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skrev i 1897 en parodisk femte Akt til Rosmersholin,

som opførtes Aabningsaftenen i den af Halbe stiftede

Literatkneipe ,,Der blutige Rohrspatz" i Munchen. I

denne Forbindelse kan ogsaa nævnes „Beate", en

Bearbejdelse for Scenen efter Austin Fryers ,,Rosmer

of Rosmersholm", som opførtes paa Globetheatret i

London i 1892. Stykket danner et Slags Forspil til

Rosmersholm. eller rettere et efter engelske Sæde-

lighedsbegreber korrigeret Rosmersholm.

Det første Theater, hvor Stykket kom til Op- Opføi

førelse, var det norske Theater i Bergm, hvor det

gik 17. Jan. 1887. Paa Kristiania Theater opførtes

det første Gang 12. April 1887 med Constance

Bruun som Rebekka og Hammer som Rosmer. Styk-

ket gik ialt 16 Gange, sidst 5. April 1889. - I

Danmark var det Lindberg, som bragte Stykket frem

paa Dagmartheatret, hvor det blev spillet første Gang
28. Novbr. 1887. Lindberg spillede selv Rosmer.

Forinden havde han kreeret denne Rolle paa en

Tourné til flere danske og svenske Provinsbyer, først

i Aalborg 17. April 1887, deretter i de øvrige større

jydske Byer, senere i Malmø (15. Maj), Helsingfors

(Okt. 1887) 0. fl. St. — I Sverige opførtes Stykket
for første Gang paa Goteborgs Storå teatern 18.

Marts 1887. Sidste Opførelse fandt Sted 24. Marts

1887. Oversættelse og Iscenesættelse besørgedes
af Eric Zachrison. De samme Skuespillere opførle

siden Stykket i Lund i Akademiska Foreningens

Festsal, første Gang 17. April s. A. 1 Stockholm

opførtes Stykket, i Oversættelse af Henrik Chri-

stiernsson, paa Dramatiska teatern. første Gang
15. April21887.

— I Helsingfors gik det 4 Gange paa

det finske Theater i Oktbr. 1887 i Oversættelse af

Hilda Asp.
— I Tyskland opførtes Stykket første Gang

paa Stadttheater i Augsburg 6. April 1887 med Max
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Wegner som Rosmer og Rosa Lange som Rebekka.

Det gaves her ialt 3 Gange. Ved Førsteopførelsen
var Digteren selv tilstede, og Opførelsen betegnes
som en kunsthistorisk Begivenhed. Deretter fulgte

Residenztheatret i Berlin 5. Maj 1887, og Stykket op-
levede her 25 Opførelser. I Berlin har Stykket se-

nere været opført paa Lessingtheatret (1893), Neue
freie Biihne og Deutsches Theater, paa hvilket sidste

Theaters Repertoire det stadig har holdt sig. Frem-

deles har Dr. Heines „Ibsen-Theater" spillet Rosmers-
holm paa sine Turneer, bl. a. i Hamburg April 1898,
i hvilken By det allerede den 13. Oktbr. 1888 var

bleven opført paa Thaliatheatret. Af andre tyske

Byer har Stykket bl. a. været opført paa Hoftheater

i Stuttgart (24. Oktbr. 1896), Miinchens Volkstheater,

Miinchens Stadttheater, Deutsches Volkstheater i Wien
(første Gang 4. Maj 1893) o. fl. St. — Paa Zurichs

Stadttheater gik Stykket i Oktbr. 1888, og paa det

tyske Theater i Prag Oktbr. 1893. Stykket holder

sig i det hele stadig paa de tyske Theatres Reper-
toire og blev f. Ex. i Tyskland opført 20 Gange i

Tiden Vt 1898 -^"'A 1899. - Af Opførelser uden-

for Tyskland niærkes den paa Vaudevilletheatret i

London 23. Febr. 1891. I London gjenoptog Opera

comique Stykket 2. Juni 1893, og '25— 30. Marts
1895 opførte Lugne Poés Selskab det som det frie

Theaters Gjæster. I Paris opførte TOeuvre Stykket,
indledet ved et Foredrag af Léopold Lacour, den 4.

Oktbr. 1893, ligesom det ogsaa, 1897— 98, er bleven

opført i Monte Carlo. L'Oeuvre har endvidere

spillet Stykket i Bruxelles i Oktober 1893, i Am-
sterdam i December 1893, i Harlem i December
1893, i Rotterdam i December 1893, i Liége i

December 1893, i Paris i Februar 1894, i Kristiania

i Oktober 1894, i Stockholm og Kjøbenhavn i Ok-
tober 1894, osv.
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Fruen fra Havet er ligesom Rosmersholm for

en Del bygget paa Indtryk fra Digterens Ophold i

Molde i isonimeren 1885. Det er nærmest Egnen
ved Veblungsnes, inderst i Romsdalsfjorden, som

ligger til Grund. „Ellida er en Vestlandskvinde.

Hun kunde ikke tænkes saaledes paa Østlandet".

Under sit Sonmierophold i Sæby i Sommeren 1887
var Ibsen beskjæftiget med Udformningen af Dramaet.

Dette er skrevet i Miincben og udkom i Kjøbenbavn
og Kristiania den 28. Novbr. 1888 i et Oplag af

10,000 Exemplarer.
Fruen fra havet. Skuespil i fem akter.

Af Henrik Ibsen. Kbhvn. 1888. 8. 2 BL,
223 S.

En amerikansk Efterlryksudgave udgaves af Skan-

dinavens Bogbandel: Fruen fra Havet. Skuespil i

fem Akter. Ghikago, 111. 1889. 8. 156 S.

The Lady from the Sea. Transhited with the Over-

Author's Permission by Eleanor Marx-Aveling. With -^iettelsoi

Gritical Introduclion by Edmund Gosse. London
1890. 8. 184 S. (Betegnes som hørende til „The
Cameo Series).

The Lad v from the Sea. Play in five Acts.

Tran.slated by^ Mrs. F. E. Archer. [Trykt S. 115—
240 i Vol. V af ,,Ibsen's Prose Dramas". Authorised

English Edition. Edited by William Archer. London
1891. 8. Udkom ogsaa særskilt som Shilling Ud-

gave. London 1897. 8. 1 Bl., S. 115-240.]
La dame de la mer. Piece en cinq actes. Tra-

duction Ad. Cheneviére et H. Johansen. [Trykt med
en Fortale af Oversætterne S. 1 — 147 i T. IV aF

„Théatre de Henrik Ibsen"'. Paris 1892. 8.]

La donna del mare. Gommedia in cinque åtti.

Versione in Italiano del Prof. Paolo Rindler ed En-

nco Polese. Milano 1894. 8. 108 S. (0. m. T.:

Biblioteca Ibsen. No. 6.)
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Ellida. Drama v
{>jati aktach. Perevod s nor-

vezskago V. M. Spasskoj. [Trykt i „Teatralnyj, muzy-
kalnyj i chudozestvennyj zurnal „Artist" (Moskva)
1891," Aprél.]

Zenscina s morja. Drama v 5-ti déistvijach. Pe-

revod 0. Naumova. [Trykt S. 199-3ii0 i T. IV
af Sobranie socinenij Henrika Ibsena. Izdanie I.

Jm-ovskago. S. Peterburg 1896. 8.]

La dama del mar. Un enemigo del pueblo.
Madrid [1894]. 8. 400 S. (0. m. T.: Goleccion

de libros escogidos. „La dama del mar" er trykt
S. 1-208).

Frun från hafvet. Skådespel i fem akter. Hel-

singfors 1888. 8. 126 S. (0. m. T.: Nya pres-
sens foljetongbibliothek. VI. — En Oversættelse af

Værket, uden Forfatterens Samtykke, begyndte „ Hel-

singfors Dagblad" ji
sin Fraklipningsføljeton straks

efter at det var ankommet til Helsingfors. Derimod

nedlagde Z. Topelius Protest i Bladet Finland.)
Die Frau vom Meere. Scbauspiel in funf Akten.

Deutsch von Julius Hoffory. Einzige vom Verfasser
autorisierte deutsche Ausgabe. Berlin [6. Decbr.]
1888. 8. 3 Bl., 109 S. (Udkom i flere Oplag
og indlemmedes 1889 i de paa S. Fischer's For-

lag udkomne „Nordische Bibliotbek, hg. von Julius

Hoffory", Bd. I, og „ Henrik Ibsens Werke", Moderne
Dramen, Bd. III. Efter Hoffory's Oversættelse over-
satte G. R. Carpenter Stykket til engelsk i „Hiti"vard

Monthly", Novbr. og Decbr. 1889.)
Die Frau vom Meer. Scbauspiel in funf Auf-

ziigen. Aus dem Norwegischen von M. von Borch.
Mit dem Scenarium. Leipzig [1889]. 8. 101 S.

(0. m. T. : Reclam's Universal-Bibliothek. No. 2560.
Senere ogsaa indlemmet i samme Forlæggers „ Hen-
rik Ibsen's Gesammelte Werke". Bd. III. Lpz.

[1898].)
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Die Frau vom Meer. Ein Schauspiel in fiinf

Akten. Deutsch von Fritz Schulze. I>pz. u. Wien

[1894]. 8. 116 S. (0. m. T.: Meyers Volksbiicher,

No. 1023, 1024.)

[Hanna Andresen-Butenschøn, f. Doderlein:] Om
ægteskabsidéen i „Friien fra havet". (En kvinderøsl)

Kra. 1889. 8. 32 S.; A. Sinding-Larsen: Om Hen-
rik Ibsen: Fruen fra Havet og Personerne deri. Kra.

1889. 8. 2 Bl., 55 S. — H. Jæger: Henrik Ibsen

og hans værker (Kra. 1892), S. 183— 187; G. Bran-

des: Henrik Ibsen (Kbhvn. 1898), S. 150— 151; A.

Schack: Om Udviklingsgangen i H. I.s Digtning
(Kbhvn. 1896), S. 160-172; Lou Andreas-Salomé: H.

Ibsens Kvindeskikkelser (Overs. Kra. 1893), S. 105—
140; A. Garde: Der Grundgedanke in H. I.s Dichtung

(Lpz. 1898), S. 44; A. von Hanstein: Ibsen als Ide-

alist (Lpz. 1897), S. 155-165; E. Reich: H. I.s

Dramen (Dresden und Lpz. 1894), S. 215— 232; H.

H. Boyesen: A Commentary on the Writings of

H. I. (New York 1894), S. 279-290; G. B. Shaw
The Quintessence of Ibsenism (London 1891), S

109-112; R. Doumic: De Scribe å Ibsen (3. Udg
Paris 1896), S. 342— 349; Auguste Ehrhard: H. I

et le theatre contemporain (Paris 1892), S. 418 — 440
J. Lemaitre : Impressions de theatre. 7. Serie. 2

ed. (Paris 1893), S. 41-47; Charles Sarolea: Hen-
rik Ibsen (Paris 1891), S. 55 f.; G. Tissot: Le
drame norvégien (Paris 1893), S. 115 f.; Emanuel
de Bom: H. L en zijn werk (Gent 1893), S. 79-81;
Alberto Boccardi: La donna nell' opera di H. I.

(Milano 1893), S. 39—40; G. M. Scalinger: Ibsen.

Studio critico (Napoli 1895), S. 47 f.
—

Anga.-iende
Tidsskrifts- og Avispressens Bidrag til Tolkningen
henvises til „Norsk Forfatter-Lexikon", Bd. III, S.

80 f., samt til Ny ill. Tidning 1888, S. 432; samme-
steds 1889, S. 122 af J. A. Runstrom; Illustreret
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Tidende 1888/89, S. 117, af N. M.; The Nineteenth

Century XXVI, S. 255 f., af W. Frewen; Saturday
Review, Vol. LXIX (1890), S. 15 f.; Foilnightly
Review, Vol. LI (1889),. S. 120-121, af Edmund
Gosse, osv.

Parodier.
[Ernst Meyer:] Hafsfrun. Drama i 1 akt. Efter

en norsk idé af M. E. Stockholm 1889. 4. 26 S.,

1 Bl. (Trykt i 25 Expl.).
— En anden svensk Pa-

rodi „Frun från hafvet"' eller „ Kåringen mot strom-

men", Parodi i 5 akter, opførtes ved en Formiddagsfore-

stilling, som Ang. Warberg gav paa Svenska teatern i

Stockholm 18. April 1889. — Die Frau von Mehreren.

Psychiatrisch-atavistisch-bigamisch-metaphysisch-mari-
times Ur-Scliauspiel in fiinf Ahtheilungen fiir Unheil-

bare . . . Aus dem Niedersachsischen in's Hochdeutsche

iibertragen von Richard Schmidt-Cabanis. Berlin

1889. 8. 32 S. - Henrik Ipse: Der Frosch. Fa-

miliendrama in einem Act. Deutsch von Otto Ericli.

Lpz. 1889. 8. 48 S.; i andet Oplag. BerHn 1891.

8. 48 S., navngav Foifatteren sig i Bemærkningen :

Deutsch von Otto Frich Hartleben. — Die Frau von
der Isar oder: Die verrenkte und wieder eingerenkte
Ehe. Drama in einem Aufzug. Frei nach Ibsen.

Miinchen 1891. 8. 23 S.

Opførelser. Paa Kristiania Theater fandt Førsteopførelsen
Sted 12. Februar 1889 med Laura Gundersen som
Ellida, og Stykket oplevede her indtil 29. November
1890 27 Opførelser. I norske Provinsbyer opførte
( )le Olsens Theaterselskab Stykket Vaaren 1889. —
I Kjøbenhavn opførtes Stykket første Gang 17. Fe-

bruar 1889 med E. Poulsen som W^angel og Fru
Eckardt som Ellida. Forud for Opførelsen gik i

danske Aviser en Poleniik om, hvorvidt Fru Eckardt
eller Fru Hennings skulde spille Ellida. Denne Op-
førelse bragte det kongelige Theater dets største

Indtægt paa en Aften, 5918 Kr. Stykket oplevede
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indtil 7. Maj 11 Opførelser. Efter 10 Aars Hvile

gjenoptoges det, med Fru Hennings som EUida og
Jernilorff som Wangel, den 15. Marts 1899 og gik

7 Gange indtil 9. Maj, hvorefter det hvilede til Sep-
tember s. A. — I Stockholm opførtes Stykket paa

Kgl. dram. teatern i Oversættelse af Harald Molander

første Gang 22.. Marts 1889 og oplevede til April

s. A. 10 Opførelser.
— I Helsingfors gik det paa

det finske Theater under Titelen Meren tytår. over-

såt af Niilo Sala. 6 Gange fra 22. Februar 1889. —
I Tyskland var det Hoftheatret i Weimar, som først

opførte Stykket, 12. Febr. 1889. Nogle Dage ifor-

vejen havde Dr. Philip Sohweitzer som en Indledning

til Opførelsen holdt et Foredrag om Ibsen og navnlig

om Fruen fra Havet. Derefter fulgte, 1. Marts 1889,

Hoftheatret i Kassel, og 4. Marts 1889 opførtes Stykket
til Indtægt for „Berliner Presse"s Understøttelsesfond i

Kgl. Schauspielhaus i Nærvær af Digteren. Senere

er det ble ven opført paa Stadttheater i Basel (29.

Novbr. 1891), Stadttheater i Chemnitz (14. Novbr.

1889), i Stuttgart (1896), og Foreningen Freie Volks-

biihne valgte Fruen fra Havel til Festforestillingen i

Anledning af Digterens 70-aarige Fødselsdag 1898.

Forestillingen indlededes med en Prolog af Carl

Monkeberg. 13. April 1890 opførtes Stykket i Ham-

burg af (5arl Heines Ibsentheater, som derefter gik

paa Turné med flere af Ibsens Dramaer og bl. a. op-

førte Fruen fra Havet i Wien (3. Juni 1898), Magde-

burg og Breslau. I Tiden fra 1. Juli 1898 til 30.

Juni 1899 blev Stykket ialt opfort 16 Gange paa

tyske Scener. — Af Opførelser udenfor Tyskland
mærkes Terry's Theatre i London, som bragte Styk-
ket frem 11. Maj 1891. I 1893 gjenoptoges det i

London af Mr. og Mrs. Gharrington.
— I Paris blev

Stykket opført af Les Escholiers, en Slags Theatre

libre. den 17. Decbr. 1892. Til Forestillingen var

HI:NR1K IBSENS SAMLEDE VÆRKER. VILL
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Theatre modernes Scene lejet. Det hørte fremdeles

med til „ Theatre de TOeuvres" Repertoire. og blev

opført i Briissel i Juni 1893 og i Rotterdam i De-

cember 1893.

Hedda Gabler <t skrevet i Miinchen og iidkom

i Kjøbenhavn og Kristiania i et Oj)]ag paa 10,000

Exemplarer den 16. Decbr. 1890.

Hedda Gabler. Skuespil i fire akter. Af
Henrik Ibsen. Kbhvn. 1890. 8. 2 BL, 236 S.

Hedda Gabler. Skues])il i fire akter. London

1890. 8. 2 Bl., 236 S. [Denne engelske Original-

udgave, som paa Titelbladet nær er identisk med
den foregaaende, udsendtes hos W. Heinemann i et

Opiag paa 12 Exemplarer, den 11. Decbr. 1890, for

at sikre Forlagsretten for England.]
Over- Hedda Gabler. A Drama in four Acts. Trans-

gæf teiser, lated from the Norwegian by Edmund Gosse. Leip-

zig 1891. 8. XI S., 236 S. (0. m. T. : The

English Library No. 68. Indeholder i Fortalen Med-

delelser om Stykkets Scenehistorie.)

Hedda Gabler. A Drama in four Acts. Trans-

lated from the Norwegian by Edmund Gosse. London
1891. 8. XV S., 236 S. [Luksusudgave af den

'

foregaaende. paa stort Papir, med Forfatterens Por-

træt i Fotogravure. trykt i 100 Expl.]
Hedda Gabler. A Play in four Acts. Trans-

lated by William Archer. [Trykt S. 241—364 i

Vol. v af „Ibsen's Prose Dramas". Authorised

English Edition. Ed. by William Archer. London
1891. 8. Udkom ogsaa særskilt som ShillingUd-

gave. London 1891. 8. 1 Bl., S. 241-364.]
Hedda Gabler. Drame en quatre actes. Tra-

duit par M. Prozor. [Med en indledende „Notice sur

Hedda Gabler" af Oversætteren.] 1.— 2. édition.

Paris 1892. 8. 261 S.
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Hedda Gabler. Tooneelspel in vier ;bedrijven.

Uit het Noorsch vertaald door G. Honigh. Amster-

dam 1891. 8. 110 S.

Hedda Gabler. Dramma in quattro åtti. Ver-

sione in Italiano del Prof. Paolo Rindler ed Enrico

Polese Santarnecchi. Milano 1893. 8. 102 S.

(0. m. T.: Biblioteca Ibsen No. 3. Væsentlig iden-

tisk med etterfølgende.)
Hedda Gabler. Dramma in quattro åtti. Tra-

duzione di Paolo Rindler ed Enrico Polese Santar-

necchi. Milano 1899. 8. 100 S. (0. m. ^T.:

„Teatro straniero". Fase. 72.)

Hedda Gabler. Drama em 4 actos. Traducgao

portugueza por Jeronymo Maldanado d'E5a. [Trykt
som Føljeton i Lissabonerbladet „Universal" 1895.]

Hedda Gabler. Drama en cuatro actos. [Trykt
S. 141— 313 i „Colecci6n de libros escogidos". Los

aparecidos. Hedda Gabler. Madrid [1894]. 8.]

Hedda Gabler. Drama v eetyrech déistvijach.

Perevod s. datskago. [Trykt i „Sévernyj Véstnik".

S. Peterb. 1891. No. 7.]

^

Hedda Gabler. Drama v 4-ch. déistvijach.
Perevod L. M. Moskva 1891. 8. 1 BL. 104 S.

Edda Gabler. Drama v 4 déistvijach. Perevod

S. L. Stepanovoj. S kratkim oeerkom ^izni Henrika

Ibsena. Moskva 1891. 8. VII S. ; 168 S. [Udgjør
1. Series 1. Lev. af „Polnoje sobranie dramaticeskich

proizvedenij Henrika Ibsena pod redakciej A. A.

Aleksejeva.]
Hedda Gabler. Drama v 4-ch. déistvijach.

Perevod I. Jurovskago. [Trykt S. 3— 115 i T. IV
af Sobranie soeinenij Henrika Ibsena. Izdanie I.

Jm-oYskago. S. Peterb. 1896. 8.]

Hedda Gabler. Schauspiel in 4 Akten. Deutsch

von Emma Klingenfeld. Einzige vom Verfasser au-

torisierte deutsche Ausgabe. Berlin 1891. 8. 111 S.
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(Ogsaa optaget i det paa S. Fischer's Forlag udkoinne

„Nordische Bibliothek" Bd. XVI, og „ Henrik Ibsens

Werke". Moderne Dramen Bd. IV.)

Hedda Gabler. Schauspiel in vier Aufziigen.
Aus dem Norwegischen von M. von Borch. Leipzig

[1891]. 8. 99 S. (0. m. T. : Reclams Universal-

Bibliothek No. i2773. Senere, 1898, ogsaa indlemmet
i samme Forlæggers Udgave af „Henrik Ibsen's Ge-

sammelte Werke". Bd. III. Lpz. [1898]. 8.)

Hedda Gabler. Schauspiel in vier Akten. Deutsch

von Victor Ottmann. Halle a. d. S. [1891]. 8. 1

Portræt. 128 S. (0. m. T.: Hendels Bibliothek

der Gesamt-Litteratur. No. 475, 476.)

Kommen- [Hanna Andresen-Butenschøn, f. Døderlein:] Har
tarer. Henrik Ibsen i Hedda Gabler skildret virkelige kvin-

der. En kvinderøst. Kra. 1891. 8. 28 S. — H.

Jæger: Henrik Ibsen og hans værker (Kra. 1892),
S. 188-203; N. Hertzberg: Er Ibsens Kvindetyper
norske? (Kra. 1893), S. 22; G. Brandes; Henrik
Ibsen (Kbhvn. 1898), S. 151-161; A. Schack: Om
Udviklingsgangen i H. I.s Digtning (Kbh. 1896),
S. 177— 183; G. Lambek: Bidrag til Ibsen-Kritiken

(Kbh. 1899), S. 140-155; Lou Andreas-Salomé;
Ibsens Kvindeskikkelser (Overs. Kra. 1893), S. 141
— 175; A. Garde; Der Grundgedanke in H. I.s

Dichtung (Lpz. 1898), S. 44 f.; A. von Hanstein;

Ibsen als Idealist (Lpz. 1897), S. 165— 171; E. Reich:

Henrik Ibsens Dramen (Dresden u. Lpz. 1894), S.

233—250; H. H. Boyesen: A Commentary on the

Writings of H. L (New York 1894), S. 291-304;
G. B. Shaw: The Quintessence of Ibsenism (London
1891), S. 112-121; R. Donmic: De Scribe å Ibsen

(Paris 1896), S. 332-341; A. Ehrhard: H. L et le

theatre contemporain (Paris 1892), S. 441—461; J.

Lemaitre: Impressions de theatre 6. serie, 2. ed.

(Paris 1892), S. 49— 62; Charles Sarolea: Henrik
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Ibsen (Paris 1891), S. 56; G. Tissot; Le drame

norvégien (Paris 1893). S. 117 f.; E. de Bom: H. I.

en zijn werk (Gent 1893), S. 81—83; A.Boccardi: La

donna nell' opera di H. L (Milano 1893), S. 40—
42; G. M. Scalinger: Ibsen (Napoli 1895), S. 49-
54. — Af de talrige Anmeldelser i Aviser og Tids-

skrifter skal vi nævne: Aftenposten (Kra ) 1890, No.

814 og 816 [af B. Morgenstierne]; Dagbladet (Kra.)

1890, No. 416; Morgenbladet (Kra.) 1890, No. 738

[af A. Sinding-Larsen] ; Verdens Gang (Kra.) 1890,

No. 315, af Gunnar Heiberg; Samtiden 1891, S. 75

—80 af Gerhard Gran; Henrik Jæger: „Hedda Gab-

ler"'s Forhold til tidligere Skuespil af Ibsen, „ Folke-

bladet" (Kra.) 1891, S. 31 f.
—

Dagbladet (Kbh.)

1890, No. 345; Morgenbladet (Kbh.) 1890, No. 299;

Svenska Dagbladet 1890, No. 15; Illustreret Tidende

32 (1890—91), S. 155, af Niels Møller; Nordisk

Tidskrift (Letterstedtske) 1891, S. 171-175. af

Georg Gothe; Svensk Tidskrift 1892, S. 606—610,
af J. A. Eklund; Finsk Tidskrift, 1891 I, S. 434-
442, af G. G. Estlander; Freie Buhne, I (1890), S.

1223-1226; Gegenwart XXXIX (1891), S. 14 f.,

af Apostata [d. e. Max. Harden] , sign. sammesteds

S. 124-126; Unsere Zeit 1891, S. 278—283, af

Walter Bormann; Fortnightly Revievs^ LV (1891), S.

4—13, af Edmund Gosse; sammesteds S. 736 — 740,

af Oswald Grawfurd; The New England and Yale

Review Vol. LV (1891), S. 14-18, af W. L. Gross;

New Review Vol. IV (London 1891), S. 519-530,
af H. James; Revue d'art dramatique, 1891, S. 207 fg.,

S. 270 fg., af Prozor (sign. S. 116 fg.); sammesteds

S. 334-49, af Gh. de Gasanovi; Revue Bleue 1891,

af G. VioUat; Revue des deux mondes Vol. 109

(1892), S. 218-224, af G. Bellaigue, osv. Endelig

kan mærkes, at ogsaa Hedda Gabler er bleven gjort
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til Gjenstand for en Prædiken i Church of the Divine

Unity i Newcastle on Tyne i 1894.

Parodier. [Anstev Guthrie:] „Hedda Gabler" i „The Pocket

Ibsen" by F. Anstey, New Ed. (London 1895), S. 79—
124, overs, i „Punch's lonmme-Ibsen". (Kra. 1893),
S. 27-57; Harald Molander: „Hedda Gablieri" i

„Ibsen i våstficksformat" (Sthlm. 1895), S. 121-166.
En utrykt Parodi „Hadda Sabler, eller Had'a Kano-

ner" gjorde niegen Lykke i Stavanger i Vaaren 1891.

Videre blev en Parodi „Heida Rabler eller Fruen i

Havet" opført første Gang paa Etablissementet Na-
tional i Kjøbenhavn 30. Marts 1891 og en anden

Parodi, „I Skønhed eller Saa De Røgen", ved Handels-

standens Karneval i Kjøbenhavn 20. Marts 1891.

Om en anden, engelsk, Parodi, „Ibsens Ghost", der

danner en Slags femte Akt til Hedda Gabler, se

ovenfor Bd. VI. Bibliograf. Oplysninger S. XXVI.

Opførelser. Paa Kristiania Theater fandt Førsteopførelsen,
med Constance Bruun som Hedda Sted 26. Februar

1891, og Stykket gik der for sidste, 29., Gang 25.

Aug. 1893. Iblandt Forestillingerne ved dette The-
ater indtager den af 28. August 1891 en fremtrædende

Plads, idet Digteren selv var tilstede, for første Gang
efter sin Hjemkomst til Norge. Det var da 17 Aar,
siden han havde overværet nogen Opførelse af sine

Værker i Kristiania (sidste Gang 10. Sept. 1874, da

„De unges Forbund" gik over Scenen). Aftenen blev

til en begejstret Hyldning af Digteren. I Bergen
gaves Stykket to Gange (25. og 27. Juni) i Som-
meren 1891, ved hvilken Lejlighed Fru Hennings
som Gjæst udførte Heddas Rolle. Senere har Stykket
gaaet i Bergen 11 Gange (fra 26. Sept. 1891 til

17. Aug. 1898 bl. a. ved en af Forestillingerne
ved Udstillingens Aabning i 1898. — Fru Hen-

nings var det ogsaa som kreerede Titelrollen ved
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Stykkets Opførelse paa det kongelige Theater i Kjø-

benhavn. hvor det gik første Gang 25. Februar

1891 og indtii 3. April oplevede 7 Opførelser.— I Stockholm opførtes Stykket første Gang paa
Svenska teatern med Fru Hwasser-Engelbrecht i

Titelrollen den 19. Februar 1891 (sign. Svensk

Tidskrift 1891, S. 117-120). I Goteborg var det

Lindbergs Selskab, som bragte det frem paa Storå

teatern og med Fru Håkonsson i Titelrollen, første

Gang 31. Marts 1891. — Paa Svenska teatern i

Helsingfors gik Stykket første Gang den 6. Februar

1891 med Fru Brander som Hedda. Opførelsen var

egentlig bestemt at skulle forega a paa Runebergs-

dagen, men blev udsat en Dag, da man fandt at

burde fejre Runebergsdagen med et nationalt Stvkke

(sign. Rafael Hertzberg i Finsk Tidskrift 1891, I, S.

157 f.).
— Det første Theater, som overhovedet

fremførte Hedda Gabler, var Miinchens Residenz-

theater, hvor Stykket gik med Fru Conrad-Ramlo i

Titelrollen den 31. Jan. 1891. i Forfatterens Nærvær.

Allerede før Opførelsen var det bleven behandlet i

talrige tyske Aviser med stor Lidenskabelighed. Fore-

stillingen endte som en Triumf for Digteren (sign.

Fieie Buhne R (1891). S. 91-93 og 117 f.) Der-

lefter fulgte Lessingtheatrct i Berlin, med Fru Anna
JHaverland som Hedda, den 10. Febr. 1891. Ogsaa
her var Forfatteren tilstede, og Stykket gik 5 Gange

I

(sign. Otto Brahm i Freie Biihne' R, S. 170 f., og
Karl Frenzel i Deutsche Rundschau Bd. 67, S. 455).

Senere optog Deutsches Theater i Berlin, som Fest-

forestilling i Anledning af Ibsens 70-aarige Fødsels-

dag, med Louise Dumont i Titelrollen, Stykket, som
i Sæsonens Løb gik 8 Gange. Samtidig opførtes det

1 Gang paa Neue freie Volksbuhne. Endelig opførtes

Stykket af Dr. Heines Ibsentheater i Hamburg 11.
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April 1898 paa Carl Schultze Theatret, derefter

sammesteds i „Verein freie Volksbiihne" og videre

i Breslau, Wien osv. I Wien gik Stykket ogsaa

paa Garltheatret den 18. og 19. Marts 1898 som

Festforestilling med Helene Riechers fra Leipzig som

Gjæst i Titelrollen. I Tiden fra 1. Juli 1898 til

30. Juni 1899 oplevede det 4 Opførelser paa tyske
Scener. — I London blev Hedda Gabler opført ved

en Matinée paa Vaudevilletheatret den 20. April 1891

og gjentaget den 21., 22., 23. og 24. Denne Op- 1

førelse, planlagt og gjennemført af to amerikanske

Skuespillerinder, Miss Elizabeth Robins og Miss

Marion Lea, betegnes af Edm. Gosse som den

bedste Ibsenforestilling, der nogensinde er givet i

England. Miss Robins kreerede ogsaa Hedda paa

Opera comique i London 29. og 30. Maj 1893, i

Manchester og andre engelske Byer i Novbr. 1894,

og i Marts 1898 paa Fifth Avenue Theatre i New
York (sign. Gritic 1898, I, S. 254, med Skuespiller-
indens Portræt). I Paris gik Stykket, ligeledes ved

en Matinée paa det derværende Vaudevilletheater,

indledet med et Foredrag af Jules Lemaitre, første

Gang 17. Decbr. 1891, med Frøken Brandes i Titel-

rollen. Opførelsen fremkaldte en Række mere eller

mindre lidenskabelige Anmeldelser i Le Temps (af

F. Sarcey), Figaro (af T. de Wyzcw^a), Liberté, Na-

tion, France, Soleil osv. 3. og sidste Forestilling
fandt Sted 31. Decbr. 1891. I Hollajid blev Stykket

opført i Marts 1891 i Rotterdam. I Italien opførtes

Stykket første Gang i Rom 18. Septbr. 1892. Saavel

Oversættelse som Spil betegnes som slet. Videre

Lykke gjorde det heller ikke paa Sannazarotheatret

i Neapel, hvor det opførtes 14. Marts 1893. Der-

imod fejrede Eleonore Duse paa Donna Ameliathe-

atret i Lissabon (April 1898) og siden paa Manzoni-



; XIX

theatret i Milano, i Florens og andre italienske Byer
store Triumfer som Hedda Gabler, og Italia Vitaliani

spillede omtrent samtidig Rollen under stort Bifald i

Budapest og valgte den til sin Benefice ved Panajev-
theatret i St. Petersburg 22. Marts 1898. I denne

By var Stykket forovrigt allerede bleven opført i

1892 paa det franske Theater, med Mile. Lina

Munte i TitelroUen.





ROSMERSHUL?





PERSONERNE:

JOHANNES ROSMER, ejer af Rosniersholm, forhenværende

sogneprest.

REBEKKA WEST, i llUSCt hoS ROSMER.

REKTOR KROLL, ROSMERS SVOgCf.

ULRIK BRENDEL.

PEDER MORTENSGÅRD.

MADAM HELSETH, hiisholderske på Rosniersholm.

Handlingen foregår på Rosniersholm, en gammel herregård i omegnen
af en liden fjordby i det vestlige Norge.)





FØRSTE AKT.

(Dagligstuen på Rosmersholm; rummelig, gammeldags og hyggelig. Forau

på væggen til højre en kakkelovn pyntet med friske birkegrene og mark-

blomster. Længere tilbago en dør. På bagvæggen fløjdor til forstuen.

På væggen til venstre et vindu og foran delte en opsats med blomster

og planter. Ved ovnen et bord med sofa og lænestole. Rundt om på

væggene hænger ældre og nyere portrætler af prester, ofKcerer og em-

bedsmænd i uniform. Vinduet står åbent. Ligeså forstuedøren og den

ydre husdør. Udenfor ses store gamle trær i en allé, som forer til gården.

.Sommeraften. Solen er nede.)

(REBEKKA WEST sidder i en lænestol ved vinduet og hækler på et stort

hvidt uldsjal, som næsten er færdigt. Af og til kikker hun spejdende

lid melleni biomsterne. Lidt efter kommer madam helseth ind fra

hojre.)

MADAM HELSETH.

Det er vel bedst, jeg begynder så småt at

dække kveldsbordet, frøken?

REBEKKA WEST.

Ja, gør De det. Pastoren må vel snart komme.

MADAM HELSETH,

Trækker det ikke svært, der frøkenen sidder?

REBEKKA.

Jo, lidt. Vil De kanske lukke.

1 MADAM HELSETH går hen og lukker forstuedoren; derefter går hun td

vinduet.)
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MADAM HELSETH

(vil lukke, ser ud).

Men er det ikke pastoren, som går der borte?

REBEKKA

(hurtigt).

Hvor? (rejser sig.) Jo, det er ham. (bag forhænget.)

Gå til side. Lad ham ikke få øje på os.

MADAM HELSETH

(inde på gulvet).

Nej tænk, frøken, — han begynder at gå møile-

vejen igen.

REBEKKA.

Han gik møllevejen i forgårs også. (kikker meiiem

(orhænget og vindueskamien.l Men nU skal vi SC —

MADAM HELSETH.

Våger han sig over kloppen?

REBEKKA.

Det er det, jeg vil se. iiidt efter.) Nej. Han
er om.

Lang omvej.

vender om. Går ovenom idag også. (går fra vinduet.)

MADAM HELSETH.

Herregud, ja. Det må vel falde tungt for pa-
storen at træ' over den kloppen. Der, hvor shgt

noget er sket, der —

REBEKKA

(lægger hækletøjet sammen).

De hænger længe ved sine døde her på Ros-

mersholm.

MADAM HELSETH.

Jeg tror nu det, jeg, frøken, at det er de døde,

som hænger så længe ved Rosmersholm.



REBEKKA

(ser på hende).

De døde?

MADAM HELSETH.

Ja, det er næsten at sige, som om de ikke

kunde komme sig helt bort ifra dem, som sidder

igen.

REBEKKA.

Hvorledes falder De på det?

MADAM HELSETH.

Jo, for ellers kom vel ikke denne her hvide

hesten, véd jeg.

REBEKKA.

Ja, hvad er det egentlig for noget, dette med
den hvide hesten, madam Helseth?

MADAM HELSETH.

Å, det er ikke værdt at snakke om det. Sligt

noget tror nu ikke De på heller.

REBEKKA.

Tror da De på det?

MADAM HELSETH

(går hen og lukker vinduet).

Å, jeg vil ikke være til nar for frøkenen, (ser

ud.) Nej
— men er ikke pastoren der borte på møUe-

vejen nu igen
— ?

REBEKKA

(ser udåd).

Den mand der? (går til vinduet.) Det er jo rektoren!

MADAM HELSETH.

Ja, rigtig er det rektoren.
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REBEKKA.

Nej , det var da morsomt! For De skal se,

han agter sig hid til os.

MADAM HELSETH.

Han går såmænd rakt over kloppen, han. Og
det endda hun var hans kødelige søster. Nå, så går

jeg ind og dækker kveldsbordet da, frøken.

(Hun går lid til højre.)

(REBEKKA står en stund ved vinduet; så hilser hun, smiler og nikker iid. I

(Det begynder at morknes.)

REBEKKA

(går hen og taler ud gennem døren til hojre).

Å, snille madam Helseth, De sørger vel for

lidt extra godt på bordet. De véd nok, hvad rek-

toren liker bedst.

MADAM HELSETH

(udenfor).

Ja vel, frøken. Skal så gøre.

REBEKKA

(åbner doren til forstuen).

'

Nå, endelig en gang
—

! Hjertelig velkommen,
kære rektor!

/^
/ *y / REKTOR KROLL

^^
(i forstuen, sætter sin stok fra sig).

Tak. Jeg kommer altså ikke til ulejlighed!

REBEKKA.

De? Fy skamme Dem — !

KROLL

(kommer ind).

Altid elskværdig. (ser sig om.) Er Rosmer kanske

oppe på sit værelse?
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REBEKKA.

Nej, han er ude og går. Han er ble_'t lidt læn-

gere. end han plejer. Men nu kommer han visst på
øjebhkket. (viser mod sofaen.) Vær så god at ta' plads
så Jænge.

KROLL

(lægger hatteu fra sig).

Mange tak. (sætter sig og ser sig om.) Nej. hvor De
har fat den gamle stuen pyntelig og pén. Blomster

både højt og lavt.

REBEKKA.

Rosmer holder så svært af at ha' friske levende

blomster omkring sig.

KROLI,.

Det gør nok De også, tror jeg.

REBEKKA.

Ja. Jeg synes, de bedøver så dejligt. Før

måtle vi jo nægte os den fornøjelse.

KROLL

(nikker tungt).

Stakkers Beate tålte ikke duften.

REBEKKA.

Ikke farverne heller. Hun blev så rent for-

tumlet —
KROLL.

Jeg husker det nok. (i leUere tone.) Nå, hvorledes

går det så her ude?

REBEKKA.

Jo, her går al ting sin stille, jævne gang. Den
ene dag som den anden. — Og inde hos Dem? Deres

hustru — ?
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KROLL.

Å, kære frøken West, lad os ikke lale om mit.

I eii familje er der aUid et eller andet, som kommer

på tvers. Især i slige lider, som de, vi lever i nu.

r.EBEKKA

|ll(ll elter, sætler si^ i en læneslol ved sofaen).

Hvorfor har De ikke set ud til os on eneste

gang i hele skoleferierne?

KROLL.

Nå, man hor da ikke sådan ronde folk på
dørene —

HEBEKKA.

Dersom De vidste, hvor vi har savnet Dem —

KROLL.

—
og så desuden har jeg jo været bortrejst

—

REBEKKA.

Ja, de par iigers tid. De har jo været omkring
på folkemøder?

KROLL

(nikker).

Og hvad siger De så til det? Havde De tænkt,
at jeg på mine gamle dage skulde ble't politisk

agitator? Hvad?

REBEKKA

(smiler).

Lidt har De mi altid agiteret, rektor Kroll.

KROLL.

Nå ja, sådan for iniii private fornøjelse. Men
hcrefterdags skal det sandelig bli' alvor af. — Læser
De nogensinde disse radikale bladene?
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REBEKKA.

Ja, kære rektor, jeg vil ikke nægte for, at —

KROLL.

Kære frøken West, der er ikke noget at sige

på det. Ikke for Deres vedkommende.

REBEKKA.

Nej, det synes jeg også. Jeg må da følge med.
Vide hesked —

KROLL.

Nå, under alle omstændighedcr forlanger jeg jo
ikke af Dem, som fruentimmer, at De skal ta' afgjort

parti i den borgertvist,
—

borgerkrig kunde jeg gerne

sige, som raser ber. — Men De bar altså læst, bvor-

ledes disse berrer af „folket" bar bebaget at over-

fuse mig? Hvilke infame grovbeder de bar trodd at

turde tillade sig?

REBEKKA.

Ja, men jeg synes, De har bidt ganske fyndigt
fra Dem.

KROLL.

Det bar jeg. Det tør jeg selv sige. For nu
bar jeg fåt blod på tand. Og de skal få føle, at

jeg ikke er den mand, som godvillig lægger ryggen
til rette — . mrijrycier.) Nej, men bor nu, — lad os

ikke komme ind på dette sørgelige og oprivende
emne iaften.

REBEKKA.

Nej, lad os ikke det. kære rektor.

KROLL.

Sig mig beiler, bvorledes De egentlig trives ber

på Rosmersholm nu, efter at De er ble't alene?

Efter at vor stakkers Beate — ?
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REBEKKA.

Jo tak: jeg trives nok så godt her. En stor

tomhed er der jo efter hende i mange niåder. Og
savn og sorg også,

—
naturligvis. Men ellers så —

KROLL.

Tænker De at hli' her? Sådan stadigt, mener jeg.

REBEKKA.

A, kære rektor, jeg tænker såmænd hverken det

ene eller det andet. Jeg er jo rigtignok ble't så

husvant nu, at jeg næsten synes jeg hører til her,

jeg også.

KROLL.

Ja De. Det skulde jeg da vel mene.

REBEKKA.

Og så længe herr Rosmer tinder, at jeg kan
være til nogen hygge og nytte for ham, — ja så blir

jeg her vel sagtens, kan jeg tro.

KROLL

(ser bevæget på hende).

Véd De hvad, — der er noget stort i dette, for

en kvinde, således at la' hele sin ungdom gå hen
under opoffrelser for andre.

REBEKKA.

Å, hvad havde jeg ellers havt at leve for?

KROLL.

Først gik De her i dette evindelige stræv med
Deres lamme, urimelige plejefar

—

REBEKKA.

De må ikke tro, doktor West var så urimelig
der oppe i Finmarken. Det var de forfærdelige sjø-
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rejser, som knækked ham. Men da vi så var flyttet
her ned, — ja, da kom der jo et par svære år,

inden han fik stridt ud.

KROLL.

Blev de ikke endda sværere for Dem, de år,

som kom bagefter?

REBEKKA.

Nej, hvor kan De da tale så! Jeg, som holdt

så inderlig af Beate — . Og så sørgeligt, som hun.

stakker, trængte til pleje og skånsom omgang.

KROLL.

Tak og pris skal De ha', fordi De mindes hende

med overbærenhed.

REBEKKA

(flytter sig lidt nærmere).

Kære rektor, De siger dette så vakkert og

hjerteligt, så jeg er viss på, der ikke ligger nogen

misstemning under.

KROLL.

Misstemning? Hvad mener De med det?

REBEKKA.

Nå, det vilde jo slet ikke være så underligt,
om De følte det som noget pinsomt at se mig frem-

mede menneske gå og skalte og valte her på Ros-

mersholm.

KROLL.

Nej men, hvor i al verden — !

REBEKKA.

Men det gør De altså ikke. (rækker ham hånden.)

Tak, kære rektor! Tak, tak for det.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆBKEB. VIII. 2
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KROLL.

Men hvor i al verden har De kunnet falde på
en sådan tanke?

REBEKKA.

Jeg begyndte at bli' lidt ræd, siden De kom så

sjelden ud til os.

KROLL.

Da har De sandelig været artig på viidspor,
frøken West. Og desuden, — her er jo ingen ting
forandret i selve sagen. Det var jo Dem, — og Dem
alene, — som stod for styret her allerede i stakkers

Beates sidste ulykkelige levetid.

REBEKKA.

Det var nu mere som et slags regentskab i

husfruens navn.

KROLL.

Hvorom alting er — . Véd De hvad, frøken

West, — jeg for min del skulde sandelig ikke ha'

noget imod, om De — . Men det går vel ikke an at

sige sligt noget.

REBEKKA.

Hvilket, mener De?

KROLL.

Om det kunde føje sig så, at De tog den tomme

plads
—

REBEKKA.

Jeg har den plads jeg ønsker, herr rektor.

KROLL.

I gavnet, ja; men ikke i
—
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REBEKKA

(afbryder ham alvorligt).

Skam Dem dog, rektor Kroll. Hvor kan De
sidde og spase om sådant?

KROLL.

A ja, vor gode Johannes Rosmer synes sagtens,
han har fat mere end nok af ægtestanden. Men

alligevel
—

REBEKKA.

Véd De hvad, — jeg må næsten le af Dem.

KROLL.

Alligevel
—

. Sig mig engang, frøken West — .

Hvis det er tilladt at spørge
—

. Hvor gammel er

De egentlig?

REBEKKA.

Med skam at melde, så har jeg såmænd fyldt

de ni og tyve, herr rektor. Jeg går nu i det tredivte.

KROLL.

Ja-ja. Og Rosmer, — hvor gammel er han?
Lad mig se. Han er fem år yngre end jeg. Nå,
han er altså godt og vel tre og firti. Jeg synes,
det vilde passe bra'.

REBEKKA

(rejser sig) .

Ja-visst, ja-visst. Det vilde passe udmærket. —
Drikker De te med os i aften?

KROLL.

Ja tak. Jeg havde tænkt at slå mig ned her.

For der er en sag, som jeg må tale med vor gode
ven om. — Og så, frøken West, — for at De ikke

skal komme på gale tanker igen, så vil jeg se herud

alt som tiest,
—

ligesom i gamle dage.
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REBEKKA.

Å ja, gør endelig det. (ryster hans hænder.) Tak,
tak! De er da rigtig inderlig snil alligevel.

KROLL

(brummer lidt).

Så? Det er såmænd mere end jeg får høre

hjemme.
(JOHANNES ROSMER kommer ind gennem doren til højre.)

REBEKKA.

Herr Rosmer, — kan De se, hvem der sidder der?

JOHANNES ROSMER.

Madam Helseth fortalte det.

(bektor KROLL har rejst sig.j

ROSMER

(mildt og dæmpet, trykker hans hænder)

Velkommen til huset igen, kære Kroll.

(lægger hænderne på hans skuldre og ser ham ind i øjnene.)

Du kære gamle Ven! Det var nok det jeg vidste,

at engang måtte det bli' som før imellem os.

KROLL.

Men snille menneske, — har du også været inde

på den forrykte indbildning, at der skulde være

noget ivejen!

REBEKKA

(til rosmer).

Ja tænk, — hvor dejligt, at det bare var en

indbildning.

ROSMER.

Var det virkelig det, Kroll? Men hvorfor tråk

du dig da så rent tilbage fra os?
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KROLL

(alvorlig og dæmpet).

Fordi jeg ikke vilde gå her som et levende

minde om dine ulykkelige år — og om hende, —
som endte i møllefossen.

ROSMER.

Det var jo vakkert tænkt af dig. Du er jo

altid så hensynsfuld. Men det var aldeles unødven-

digt at bli' borte af den grund.
— Kom, du; lad

os sætte os i sofaen, (de sætter sig.) Nej, det står

sandelig ikke for mig som nogen pine at tænke på
Beate. Vi taler daglig om hende. Hun hører endnu

ligesom huset til, .synes vi.

KROLL.

Gør I virkelig det?

REBEKKA

(tænder lampen),

Ja, det gør vi da rigtignok.

ROSMER.

Det er jo så lige til. Vi holdt jo begge to så

inder ig af hende. Og både Rebek — både frøken

West og jeg, vi véd med os selv, at vi gjorde,

livad der stod i vor magt, for den stakkers hjem-

søgte. Vi har ingen ting at bebrejde os. — Derfor

så synes jeg, der er noget mildt og blødt i det at

tænke på Beate nu.

KROLL.

I kære prægtige mennesker ! Fra nu af kommer

jeg ud til jer hver dag.

REBEKKA

(sætter sig i en lænestol).

Ja, lad OS nu bare se, at De holder ord.
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ROSMER

(noget dvælende).

Du, KroU, — jeg skulde højlig ønsket, at om-

gangen mellem os aldrig var ble't afbrudt. Du har

jo været som en selvskreven rådgiver for mig sålænge
vi har kendt hinanden. Lige fra jeg blev student.

KROLL,

Nå ja; og det sætter jeg overmåde stor pris på.
Er der kanske nu noget særligt

— ?

ROSMER.

Der er mangt og meget, som jeg så gerne vilde

tale uforbeholdent med dig om. Sådan lige ud af

hjertet.

REBEKKA.

Ja, ikke sandt, herr Rosmer? Jeg synes, det

måtte være så godt
— mellem gamle venner —

KROLL.

Å, du kan såmænd tro, jeg har endnu mere at

tale med dig om. For nu er jeg ble't aktiv politiker,

som du nok véd.

ROSMER.

Ja, du er jo det. Hvorledes gik det egentlig til?

KROLL.

Jeg måtte, du. Måtte, så nødig jeg end vilde.

Det går umulig an nu længer at stå som ørkesløs

tilskuer. Nu, da de radikale så sørgeligt er kommet
til magten,

— nu er det på høj tid — . Derfor har

jeg også fåt vor lille vennekreds inde i byen til at

slutte sig engere sammen. Det er på høj tid, siger jeg I



19

REBEKKA

(med et let smil).

Ja, er det ikke egentlig nu temmelig sent?

KROLL.

Unegtelig havde det været heldigst, om vi havde

standset strømmen på et tidligere tidspunkt. Men

hvem kunde vel forudse, hvad der vilde komme? Jeg

i alle fald ikke. (rejser sig og går om på gulvet.) Jo, nu har

jeg rigtignok fåt øjnene op. For nu er oprørsånden

trængt ind i selve skolen.

ROSMER.

I skolen? Dog vel ikke i din skole?

KROLL.

Jo, så sandelig er den det. I min egen skole.

Hvad synes du! Jeg er kommen under vejr med,

at gutterne i øverste klasse,
— det vil da sige en

del af gutterne.
— de har nu i over et halvt år

havt en hemmelig forening og der holder de Mortens-

gårds avis!

REBEKKA.

Å, «Blinkfyret".

KROLL.

Ja, synes De ikke det er en sund åndsføde for

vordende embedsmænd? Men det traurigste ved

sagen er, at det er alle de begavede gutter i klas-

sen, som har rottet sig sammen og stiftet dette kom-

plot imod mig. Det er bare stymperne og efter-

sidderne, som har holdt sig udenfor.

REBEKKA.

Går da dette Dem så nær til hjerte, rektor?
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KROLL.

Om det gør! Således at se mig hæmmet og

modarbejdet i min livsgerning. (sagtere.) Men jeg

havde nær sagt, at det fik endda være for hvad det

var. Men nu kommer ^et aller værste. (ser sig om.)

Her er vel ingen, som lytter ved dørene?

KEBEKKA.

Å, aldeles ikke.

KROLL.

Så skal I da vide, at tvedragten og oprøret er

trængt ind i mit eget hus. I mit eget rolige hjem.

Har forstyrret familjelivets fred for mig.

ROSMER

(rejser sig).

Hvad siger du! Hjemme hos dig
— ?

REBEKKA

(går hen til rektoren).

Men kære, hvad er der da hændt?

KROLL.

Vil De tænke Dem til, at mine egne børn — .

Kort og godt,
— det er Laurits, som er formand for

skolekomplottet. Og Hilda har broderet en rød mappe
til at gemme „ Blinkfyret" i.

ROSMER.

Det havde jeg da aldrig drømt om, — at hos

dig,
—

i dit hus —
KROLL.

Nej, hvem kunde vel drømme om sHgt? I mit

hus, hvor der altid har hersket lydighed og orden, —
hvor der hidtil kun har rådet en eneste samdrægtig

vilje
-
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REBEKKA.

Hvorledes tar Deres hustru dette her?

KROLL.

Ja se, det er nu det utrohgste af alt sammen.

Hun, som alle sine dage
— både i stort og i småt

— har delt mine meninger og billiget alle mine an-

skuelser, hun er sandelig ikke fri for at hælde over

til hornenes side i mange stykker. Og så gir hun

mig skylden, for hvad der er sket. Hun siger, at

jeg virker kuende på de unge. Ret som om ikke

det var nødvendigt at —. Nå, således har jeg ufre-

den gående hjemme. Men jeg taler naturligvis så

lidet om det, som muligt. Sligt bør jo helst dysses
ned. (driver opover gulvet.) A ja, ja, ja.

(lian stiller sig med hænderne på ryggen ved vinduet og ser ud.)

REBEKKA

(har nærmet sig rosmer og siger sagte, hurtigt og ubemærket af rektoren I.

Gør det!

Ikke i aften.

ROSMER

(ligeså).

REBEKKA

(som før).

Jo netop.

(hun går hen og steller med lampen.)

KROLL

(kommer fremover gulvet).

Ja, min kære Rosmer, nu véd du altså, hvor-

ledes tidsånden har kastet sine skygger både ind i

mit husliv og over min embedsgerning. Og denne

fordærvelige, nedbrydende og opløsende tidsånd skulde

jeg ikke bekæmpe med alle de våben, jeg kan over-

komme? Jo, du, det agter jeg rigtignok at gøre.

Og det både i skrift og i tale.



22

ROSMER.

Har du iiu også håb om, at du kan udret

noget på den made?

KROLL.

Jeg vil i alle fald aftjene min statsborgerlig

værnepligt. Og jeg mener, det er enhver fædreland

sindet og for den gode sag bekymret mands sk)

dighed at gøre det samme. Ser du, — derfor er d

nærmest, at jeg er kommet her ud til dig i aften.

ROSMER.

Men kære, hvad mener du — ? Hvad skal jeg
—

KROLL.

Du skal hjælpe dine gamle venner. Gøre so

vi andre. Ta' hånd i med så godt du kan.

REBEKKA.

Men rektor Kroll, De kender jo berr Rosme

ulyst til sligt noget.

KROLL.

Den ulyst får han se at overvinde nu. — I

følger ikke nok med, Rosmer. Du sidder her <

murer dig inde med dine historiske samlinger. Gi

bevares,
— al respekt for stamtavler og hvad der

hører. Men tiden er ikke for den slags sysler
-

desværre. Du gør dig ingen forestilling om, hvo

ledes tilstanden er ude omkring i landet. Der

vendt op og ned på, snart sagt, hvert eneste begre
Det vil bli et kæmpearbejde at få alle de vildfarels

ryddet ud igen.

ROSMER.

Det tror jeg også. Men det slags arbejde ligg
slet ikke for mig.
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REBEKKA.

Og så tror jeg nok, at herr Rosmer er kommet
til at se på tingene i livet med åbnere øjne end før.

KROLL

(studser).

Åbnere?

REBEKKA.

.Ja, eller friere da. Mere uhildet.

KROLL.

Hvad skal dette her sige? Rosmer, — du kunde

dog vel aldrig være så svag at la' dig dåre af en

slig tilfældighed, som den, at massehøvdingerne har

vundet en midlertidig sejr!

ROSMER.

Kære, du véd jo, hvor liden forstand jeg har

på politik. Men jeg synes rigtignok, at der i de

senere år er kommet ligesom noget mere selvstæn-

dighed ind i de enkeltes tænkning.

KROLL.

Nå, —
og det betragter du sådan uden videre

som et gode! For resten tar du nok betydelig fejl,

min ven. Forhør dig bare om, hvad det er for me-

ninger, som har kurs blandt radikalerne, både her

ude og inde i byen. Det er ikke en snus andet, end

den visdom, som forkyndes i „Blinkfyret".

REBEKKA.

Ja, Mortensgård har stor magt over mange her

mkring.

KROLL.

Ja, tænke sig til! En mand med en så til-

smudset fortid. Et menneske, som for usædeligt
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forhold er dømt fra sin lærerbestilling
—

! Slig en

gir sig til at agere folkeleder! Og det går! Det går

virkelig! Nu vil han udvide sit blad, hører jeg. Jeg
véd fra sikker kilde, at han søger efter en habil

niedarbejder.

REBEKKA.

Det er underligt, synes jeg, at ikke De og
Deres venner stiller noget op imod ham.

KROLL.

Det er netop det, vi vil gøre nu. Idag har

vi købt „Amtstidenden". Pengespørsmålet frembød

ingen vanskeligheder. Men — (vender sig til rosmeh.) Ja,

nu er jeg inde på mit egentlige ærinde til dig. Det

er ledelsen, — den journalistiske ledelse, som det

kniber med, ser du. -
Sig mig, Rosmer, — skulde

ikke du for den gode sags skyld føle dig opfordret
til at overta' den?

ROSMER

(næsten forskrækket).

Jeg!

REBEKKA.

Nej^ men hvor kan De da tænke Dem sligt!

KROLL.

At du har skræk for folkemøderne og ikke vil

udsætte dig for den konfekt, som der vanker, det

er jo nok så rimeligt. Men en redaktørs mere til-

bagetrukne virksomhed, eller, rettere sagt
—

ROSJIER.

Nej, nej, kære ven, dette her må du ikke be'

mig om.
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KROLL.

Jeg selv skulde så inderlig gerne forsøge mig i

den retning også. Men det vilde bli' aldeles uover-

kommeligt for mig. Jeg er allerede i forvejen så

bebyrdet med en utallighed af gøremål
—

. Du der-

imod, som nu ikke længer trykkes af nogen embeds-

gerning.
— Vi andre vil naturligvis hjælpe dig så

godt vi formår.

ROSMER.

Jeg kan ikke, Kroll. Jeg duer ikke til det.

KROLL.

Duer ikke? Det samme sa' du, da din far

skaffed dig kaldet —

ROSMER.

Jeg havde ret. Derfor gik jeg også min vej.

KROLL.

A, bli' du bare lige så flink redaktør som du

var prest, så skal vi være fornøjet.

ROSMER.

Kære Kroll,
— nu siger jeg dig én gang for

alle,
—

jeg gør det ikke.

KROLL.

Nå, så låner du os da vel dit navn i alle fald.

ROSMER.

Mit navn?

KROLL.

Ja, allerede navnet Johannes Rosmer vil være

en vinding for bladet. Vi andre går jo og gælder
for udprægede partimænd. Jeg selv skal endog være

udskreget som en arg fanatiker, hører jeg. Derfor
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kan vi ikke regne på, under eget navn, at skaffe

bladet synderlig indgang hos de vildledte masser
Du derimod, — du har altid holdt dig udenfor stri-

den. Dit milde redelige sindelag,
— dit fine tænke-

sæt, — din uantastelige hæderlighed er kendt og
skattet af alle her omkring. Og så den agtelse og

respekt, som din tidligere prestelige stilling omgir

dig med. Og så endelig familjenavnets ærværdig-
hed, du!

ROSMER.
o

A, familjenavnet
—
KROLL

(peger mod porlrætterne),

Rosmerne til Rosmersholm, —
prester og ofii-

cerer. Højt betroede embedsmænd. Korrekte hæders-

mænd alle sammen, — en aet, som nu snart i et

par hundrede år har siddet her som den første i

distriktet. (lægger hånden på hans skulder.) Rosmer, — du

skylder dig selv og din slægts traditioner at være
med og værne om alt det, som hidtil har været

godkendt i vort samfund, (vender sig.) Ja, hvad siger

De, frøken West?

REBEKKA

(med en lei stille latter).

Kære rektor,
— for mig er dette her så usigelig

latterligt at høre på.

KROLL.

Hvad for noget! Latterligt?

REBEKKA.

Ja, for nu vil jeg sige Dem rent ud —

ROSMER

(huitigl).

Nej, nej,
— lad være! Ikke nu!
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KROLL

(ser afvekslende på dem).

Men hvad i al verden, kære venner — ? (af

bryder.) Hm !

(MADAM HELSETH koHimer i doren til højre.)

MADAM HELSETH.

Der er en mand ude i kokkengangen. Han

si'er, at han vil hilse på pastoren.

ROSMER

(letletl.

Ah så. Ja, bed ham værs'god komme ind.

MADAM HELSETH.

Her ind i stuen?

ROSMER.

Ja vel.

MADAM HELSETH.

Men han ser nok ikke slig ud, at en kan slippe

ham ind i stuen.

REBEKKA.

Hvorledes ser han da ud, madam Helseth?

MADAM HELSETH.

Å, det er nok ikke videre, det, frøken.

ROSMER.

Sa' han ikke, hvad han heder?

MADAM HELSETH.

Jo, jeg synes han sa', at han heder Hekman
eller noget sligt.

ROSMER.

Jeg kender ingen af det navn.
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MADAM HELSETH.

Og så sa' han, at han hed Uldrik også.

ROSMER
fstudser).

Ulrik-Hetnian ! Var det så?

MADAM HELSETH.

Ja. Hetman var det.

KROLL.

Det navn har jeg visst hørt før —

REBEKKA.

Det var jo det navn, som han brugte at skrive

under, han, denne underlige
—

ROSMER

(til kroi.l).

Det er Ulrik Brendels forfatternavn, du.

KROLL.

Den forlorne Ulrik Brendel. Ganske rigtig.

REBEKKA.

Så han er i live endnu.

ROSMER.

Han rejste om med et teaterselskab, trode jeg.

KROLL.

Det sidste, jeg hørte om ham, var, at han sad

i arbejdsanstalten.

ROSMER.

Bed ham komme ind, madam Helseth.



29

MADAM HELSETH.

Ja-ja.
(hun går.)

KROLL.

Vil du virkelig tåle det menneske i din stue?

ROSMER.

Å. du véd jo,
at han var min lærer en tid.

KROLL.

Ja, jeg véd, at han gik her og propped dig
hodet fuldt med oprørske meninger, og at din far så

jog ham på porten med sin ridepidsk.

ROSMER

(lidt bittert).

Far var major her hjemme i sit hus også.

KROLL.

Tak du ham i hans grav for det, min kære

Rosmer. Nå!

(madam HELSETH åbner doren til hojre for ulrik brendel, går igen og

lukker efter ham. Han er en stadselig, noget udtæret men rask og rorig

skikkelse med gråt hår og skæg. For resten klædt som en almindelig

landstryger. Tyndslidt frakke; dårligt skotoj; skjorte ses ikke. Gamle

sorte handsker påtrukne; en blod smudsig hat sammenklappet under

armen og en spadsérstok i hånden.)

ULRIK BRENDEL

(Forst usikker, går så raskt heu til rektoren og byder hånden frem).

God aften, Johannes!

KROLL.

Undskyld
—

BRENDEL.

Havde du ventet, at du skulde få se mig igen?

Og det indenfor disse forhadte mure?
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KROLL.

Undskyld
—

. (peger.) Der —

BRENDEL

fvender sig).

Rigtig. Der har vi ham. Johannes, — min gut,
— du, hvem jeg har elsket mest — !

ROSMER

(rækker ham h.ånden).

Min gamle lærer.

BRENDEL.

Trods visse erindringer så vilde jeg dog ikke

passere Rosmersholm forbi uden at aflægge en flygtig

visit.

ROSMER,

Her er De hjertelig velkommen nu. Vær sikker

på det.

BRENDEL.

Ah, denne tiltrækkende dame — ? (bukker.) Fru

provstinden naturligvis.

ROSMER.

Frøken West.

BRENDEL.

Formentlig en nær pårørende. Og hin ube-

kendte — ? En embedsbroder, kan jeg se.

ROSMER.

Rektor Kroll.

BRENDEL.

Kroll? Kroll? Bi lidt. Har De studeret filologi

i Deres unge dage?
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KROLL.

Ja selvfølgelig.

BRENDEL.

Men Donnerwetter, så har jeg jo kendt dig!

KROLL.

Undskyld
—

BRENDEL.

Var ikke du —

KROLL.

Undskyld
—

BRENDEL.

— en af hine dydens drabanter, som fik mig
! udstødt af diskussionsforeningen?

KROLL.

Det kan gerne være. Men jeg protesterer imod

ethvert nærmere bekendtskab.

BRENDEL.

Nå-nå! Nach Belieben, herr doktor. Det kan

komme mig ud på et. Ulrik Brendel blir den mand
han er alligevel.

REBEKKA.

De agter Dem vel indover til byen, herr Brendel?

BRENDEL.

Fru pastorinden har truffet det. Med visse

mellemrum er jeg nødt til at slå et slag for tilværel-

sen. Jeg gor det ikke gerne: men — enfin — den

tvingende nødvendighed
—
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ROSMER.

A, men kære herr Brendel, må da ikke jeg få

lov til at hjælpe Dem med noget? På en eller

anden made, mener jeg
—

BRENDEL.

Ha, et sådant forslag! Kunde du ville makulere

det bånd, som sammenknytter os? Aldrig, Johannes,
—

aldrig!

ROSMER.

Men hvad tænker De da at ta' Dem til i byen?
De kan tro, det vil ikke falde Dem så let —

BRENDEL.

Lad mig om det, min gut. Tærningerne er

kastede. Således, som jeg her står for dig, er jeg
ude på en omfattende rejse. Mere omfattende, end

alle mine tidligere strejftog tilsammen. (til rektor kroll.)

Turde jeg spørge herr professoren
— unter uns — ,

fmdes der et nogenlunde anstændigt, respektabelt og

rummeligt forsamlingslokale i Deres agtede by?

KROLL.

Det rummeligste er arbejderforeningens sal.

BRENDEL.

Har herr docenten nogen kvalificeret indflydelse
i denne vistnok meget gavnlige forening?

KROLL.

Jeg har ikke noget med den at skaffe.

REBEKKA

(til brendel).

De bør henvende Dem til Peder Mortensgård.
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BRENDEL.

Pardon, madame, — hvad er det for en idiot?

ROSMER.

Hvorfor skal De nu just tro, han er en idiot?

BRENDEL.

Hører jeg ikke fluks på navnet, at det bæres

af en plebejer?

KROLL.

Det svar havde jeg ikke ventet.

BRENDEL.

Men jeg vil overvinde mig. Der er ikke andet

for. Når man, — således som jeg,
— står på et

vendepunkt i sit liv — . Det er afgjort. Jeg sætter

mig i forbindelse med personen,
— indleder direkte

underhandlinger
—

ROSMER.

Står De virkelig for alvor på et vendepunkt?

BRENDEL.

Véd ikke min egen gut, at hvor Ulrik Brendel

står. der står han altid for alvor? — Jo, du, nu vil

jeg iføre mig et nyt menneske. Træde ud af den

reserverte tilbageholdenhed, som jeg hidtil har iagt-

taget.

KOSMER.

Hvorledes — ?

BRENDEL.

Jeg vil gribe ind i livet med en virksom hånd.

Træde frem. Træde op. DeL er en stormbevæget
solhvervstid vi ånder i.

— Nu vil jeg lægge min

skærv på frigørelsens alter.
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KROLL.

Vil D e også
— ?

BRENDEL

(til (lem alle).

Besidder almenheden her noget nøjere kendskab

til mine spredte skrifter?

KROLL.

Nej, jeg må oprigtig tilstå, at —

REBEKKA.

Jeg har læst adskilligt. For min plejefar ejed
dem.

BRENDEL.

Skønne husfrue, — da har De spildt Deres tid.

Thi det er noget pøjt, skal jeg sige Dem.

REBEKKA.

Så?

BRENDEL.

Hvad De har læst, ja. Mine betydningsfulde
værker kender hverken mand eller kvinde. Ingen

—
uden jeg selv.

REBEKKA.

Hvorledes går det til?

BRENDEL.

Fordi de ikke er skrevne.

ROSMER.

Me kære herr Brendel —

BRENDEL.

Du véd, min Johannes, at jeg er et stykke af

en svbarit. En Feinschmecker. Har været så alle
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mine dage. Jeg holder af at nyde i ensomhed. Thi

da nyder jeg dobbelt. Tifold dobbelt. Ser du, — når

gyldne drømme daled ned over mig,
— omtåged mig,

— når nye, svimlende, vidtrækkende tanker fødtes i

mig,
— omvifted mig med bærende vinger,

— da

formed jeg det ud i digt, i syner, i billeder. Sådan

i de store omrids, forstår du.

ROSMER.

Ja, ia« —-—

BRENDEL.

Å, hvorledes jeg har nydt og svælget i mine

dage, du! Udformningens gådefulde salighed,
— så-

dan i de store omrids, som sagt,
—

bifaldet, takken,

berømmelsen, laurbærkronen, — alt har jeg indkas-

seret med fulde, glædeskælvende hænder. Mættet

mig i mine lønhge forestillinger med en fryd,
—

å,

så svimlende stor — !

KROLL.

Hm -.

ROSMER.

Men aldrig skrevet det ned?

BRENDEL.

Ikke et ord. Dette platte skriverhåndværk har

altid vakt en kvalmende ulyst i mig. Og hvorfor

skulde jeg også profanere mine egne idealer, når jeg

kunde nyde dem i renhed og for mig selv? Men
nu skal de offres. Sandelig,

—
jeg er tilmode ved

det, som en mor, der lægger unge døtre i ægte-

mænds arme. Men jeg offrer dem alligevel,
— offrer

dem på frigørelsens alter. En række af vel udformede

foredrag
— hele landet over — !
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REBEKKA

(livfuldt).

Dette er stort af Dem, herr Brendel! De gir i

det dyreste, De ejer. /

ROSMER.

Det eneste.

REBEKKA

(ser betydningsfuldt på rosmeb).

Hvor mange er der vel, som gør det? Som
tør det?

ROSMER

(gengælder blikket).

Hvem véd?

BRENDEL.

Forsamlingen er bevæget. Det kvæger mit hjerte—
og styrker viljen. Og dermed så skrider jeg altså

til handling. Dog én ting
—

. (til rektoren.) Kan De

sige mig, herr præceptor,
— fmdes der en afholds-

forening i byen? En totalafholdsforening? Det gør
der naturligvis.

KROLL.

Ja, til tjeneste. Jeg er selv formand.

BRENDEL.

Kunde jeg ikke se det på Dem! Nå, da er

det ikke umuligt, at jeg kommer hjem til Dem og
skriver mig ind for en uges tid.

KROLL.

Undskyld,
— vi modtar ikke medlemmer på

ugevis. k
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BRENDEL.

A la bonheur, herr pædagog. Ulrik Brendel har

aldrig rendt den slags foreninger på dørene, (vender sig.)

Men jeg tør ikke forlænge mit ophold i dette hus,

så rigt på minder. Jeg må til byen og vælge mig
et passende logis. Der tindes dog vel et ordentligt

hotel, vil jeg håbe.

REBEKKA.

Vil De ikke drikke lidt varmt, før De går?

BRENDEL.

Hvad slags varmt, min nådige?

REBEKKA.

En kop te eller —

BRENDEL.

Jeg takker husets rundhåndede værtinde. Men

jeg lægger ikke gerne beslag på den private gæst-

frihed. (hilser med hånden.) Lcv vel, mine herskaber!

(Går mod doren raen vender om.) A, det er s'gU sandt — .

Johannes, — pastor Rosmer, — vil du gøre din for-

dums lærer en tjeneste for mangeårigt venskabs

skyld?

ROSMER.

Ja, så inderlig gerne.

BRENDEL.

Godt. Så lån mig
— for en dags tid eller to —

en strøgen mansketskjorte.

ROSMER.

Ikke andet end det!
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BRENDEL.

For, ser du, jeg rejser til fods — denne gang.
Min kujBFert blir sendt bagefter.

ROSMER.

Ja vel. Men er der så ikke noget andet?

BRENDEL.

Jo, véd du hvad, — du kunde kanske undvære

en ældre, benyttet sommerfrakke?

ROSMER.

Ja, ja, det kan jeg så visst.

BRENDEL.

Og dersom der skulde høre et par anstændige
støvler til den frakken —

ROSMER.

Det skal der nok bli' råd for. Så snart vi får

vide adressen, skal vi sende sagerne ind.

BRENDEL.

På ingen made. Ikke nogen ulejlighed for min

skyld! Jeg tar de bagateller med.

ROSMER.

Godt, godt. Vil De så følge med mig ovenpå.

REBEKKA.

Lad heller mig. Jeg og madam Helseth skal

nok besørge det.

BRENDEL.

Aldrig tillader jeg, at denne distingverte dame — '
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REBEKKA.

Å hvad! Kom De bare, herr Brendel.

(hun går ud til højre.)

ROSMER

(holder ham tilbage).

Sig mig,
— er der ikke ellers noget, jeg kunde

jene Dem med?

BRENDEL.

Jeg véd i sandhed ikke hvad det skulde være.

Jo, død og helvede, — når jeg tænker mig om — !

Johannes, — har du tilfældigvis otte kroner på dig?

ROSMER.

Nu skal vi se. (dbner portemonnæen.) Her har jeg
to tikronesedler.

BRENDEL.

Ja, ja, det kan være det samme. Jeg kan ta'

dem. Får dem altid vekslet inde i byen. Tak så

længe. Husk på, det var to tiere jeg fik. God

nat, du, min egen kære gut! God nat, min agtede
herre !

(han går til højre, hvor rosmer tar afsked og lukker døren efter ham.)

KROLL.

Forbarmende Gud, — det var altså den Ulrik

Brendel, som folk engang trode, der skulde bli noget
stort af i verden.

ROSMER

(stille).

Han har i alle fald havt mod til at leve livet \ L
efter sit eget hode. Jeg synes ikke det er så lidet

J
•

endda.
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KROLL.

Hvad nu? Et sligt liv som hans! Jeg tror så

nær, ai han var mand for at forvirre dine begreber
endnu engang.

ROSMER.

A nej, du. Nu er jeg kommen på det rene

med mig selv i alle dele.

KROLL.

Gid det var så vel, kære Rosmer. For du er

så svært modtagelig for indtryk udenfra.

ROSMER.

Lad OS sætte os. Og så vil jeg tale med dig.

KROLL.

Ja lad OS.

(de sætter sig i sofaen.)

ROSMER

(lidt efter).

Synes du ikke, vi har det godt og hyggeligt her?

KROLL.

Jo, nu er her ble't godt og hyggeligt
—

og
fredsomt. Ja, du har fåt dig et hjem, du, Rosmer./

Og jeg har mistet mit.

ROSMER.

Kære, sig ikke så. Det, som nu er splittet,,

det vil nok heles igen.

KROLL.

Aldrig. Aldrig. Brodden vil bli siddende
i.j

Det kan aldrig bli som for.
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BOSMER.

Hør nu her, Kroll. Vi to har nu stat hinanden

'nær i så mange, mange år. Synes du, det er tænke-

iligt,
at vort venskab kunde gå overstyr?

KROLL.

Jeg véd ikke den ting i verden, som kunde

bryde mellem os. Hvorledes falder du på sligt?

ROSMER.

Fordi du lægger en så afgørende vægt på enig-

hed i meninger og synsmåder.

KROLL.

Nå ja; men vi to er da så omtrent enige. I

de store kernespørsmål i alle fald.

ROSMER

(sagte).

Nej. Ikke nu længer.

KROLL

(vil springe op).

Hvad er dette her!

ROSMER

(holder på ham).

Nej, du må bli' siddende. Jeg be'r dig, Kroll.

KROLL.

Hvad er det for noget? Jeg forstår dig ikke.

Tal da rent ud!

ROSMER.

Der er kommet en ny sommer i mit sind. Et)

nyt ungdomssyn. Og derfor så står jeg nu der —/

w:
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KROLL.

Hvor, — hvor står du?

ROSMER.

Der, livor dine børn står.

KROLL.

Du? Du! Det er da vel umuligt! Hvor står

du, siger du?

ROSMER.

På samme side som Laurits og Hilda.

KROLL

(sænker hodet).

Frafalden. Johannes R osmer frafalden.

ROSMER.

Jeg skulde ha' felt mig så glad,
— så inderlig

lykkelig ved det, som du kalder frafaldet. Men så

led jeg pinligt alligevel. For jeg vidste jo nok, at

det vilde volde dig en bitter sorg.

KROLL.

Rosmer, — Rosmer! Dette forvinder jeg aldrigj

(ser tungt på håra.) A, at også du kan ville være me(

og række hånd til fordærvelsens og forstyrrelsens
værk i dette ulykkelige land.

ROSMER.

Det er frigørelsens værk, jeg vil være med
påj

KROLL.

Ja, jeg véd det nok. Således kaldes det båd«

af forførerne og af de vildledte. Men synes du daj
at der er nogen frigørelse at vente af den ånd, soi

nu holder på at forgifte hele vort samfundsliv.
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ROSMER.

Jeg slutter mig ikke til den ånd, som råder.

Ikke til nogen af de stridende. Jeg vil prøve på at

i

samle menneskene sammen fra alle sider. Så mange
! og så inderligt jeg bare formår det. Jeg vil leve og
: sætte alle mine livsens kræfter ind på dette ene, —
at skabe det sande folkedømme i landet.

KROLL.

Så du synes ikke vi har folkedømme nok! Jeg
for min part synes vi alle til hobe er på god vej

til at drages ned i det mudder, hvor ellers kun al-

muen plejer at trives.

ROSMER.

Just derfor stiller jeg folkedømmets sande opgave.

KROLL.

Hvilken opgave?

ROSMER.

At gøre alle mennesker i landet til adelsmen-

nesker.

KROLL.

Alle mennesker — !

ROSMER.

Så mange som muligt i alle fald.

KROLL.

Ved hvilke midler?

ROSMER.

Ved at frigore sindene og luttre viljerne, tæn-

ker jeg.
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KROLL.

Du er en drømmer, Rosmer. Vil du frigøre

dem? Vil du luttre dem?

ROSMER.

Nej, kære, —
jeg vil bare søge at vække dem

til det. Gøre det,
— det må de selv.

KROLL.

Og du tror, de kan?

ROSMER.

Ja.

KROLL.

Ved egen kraft altså?

ROSMER.

Ja, netop ved egen kraft. Der findes ikke nogen

I

anden.

KROLL

(i-ejser sig).

Er dette at tale, som det sømmer sig en prest ?j

ROSMER.

Jeg er ingen prest længer.

KROLL.

Ja, men — din barnetro da — ?

ROSMER.

Den har jeg ikke mere.

KROLL.

Du har ikke — !

ROSMER

Irejser sig).

Jeg har opgi't den. Jeg matte opgi' den, Kroll.
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KROLL

(rystet men behersket).

Ja så. — Ja, ja, ja. Det ene folger vel med
det andet. — Var det kanske derfor, at du trådte ud

af kirkens tjeneste?

ROSMER.

Ja. Da jeg blev klar over mig selv,'
— da jeg

fik fuld visshed for, at det ikke bare var en forbi-

gående anfægtelse, men at det vaj- noget, som jeg

aldrig mere kunde eller vilde komme ifra,
— da

gik jeg.

KROLL.

Så længe har det altså gæret i dig. Og vi,
—

dine venner, har ikke fåt noget at vide om det.

Rosmer, Rosmer, — hvor kunde du dølge den sørge-

lige sandhed for os!

ROSMER.

Fordi jeg syntes, det var en sag, som kun ved-

kom mig selv. Og så vilde jeg da ikke volde dig

og de andre vennerne nogen unødig sorg. Jeg

tænkte, jeg kunde bli' ved at leve her som hidtil.

stille og glad og lykkelig. Jeg vilde læse og fordybe

mig i alle de værker, som for havde været lukkede

boger for mig. Rigtig inderlig leve mig ind i den

store sandhedens og frihedens verden, som nu er

ble't mig åbenbaret.

KROLL.

Frafalden. Hvert ord vidner om det. Men hvor-

for bekender du så dette dit lønlige frafald alligevel?

Og hvorfor just netop nu?

ROSMER.

Det har du selv tvunget mig til, KroU.
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46

KROLL.

Jeg? Har jeg tvunget dig
—

!

ROSMER.

Da jeg fik høre om din voldsomme færd ved

møderne, — da jeg læste om al den ukærlige tale,

du der førte,
— alle dine hadefulde udfald mod dem,

som står på den anden side,
— din hånende fordøm-

melsesdom over modstandcrne — . A, Kroll. — at

du, du, kunde bli' sådan! Da stod pligten uafviselig
fur mig. Menneskene blir onde under den strid, som
nu pågår. Her må komme fred og glæde og forso-

ning ind i sindene. Derfor er det, jeg nu træder

frem og bekender mig åbent, som den jeg er. Og
så vil jeg prøve mine kræfter, jeg også. Kunde ikke

du — fra din side — være med på dette, Kroll?

KROLL.

Aldrig i dette liv slutter jeg forlig med de ned-

brydende kræfter i samfundet.

ROSMER.

Så lad os da i det mindste kæmpe med adelige

våben, — siden vi endelig må det.

KROLL.

Hvo som ikke er med mig i de afgørende livs-

sager, ham kender jeg ikke mere. Og ham skylder

jeg ingen hensyn.

ROSMER.

Gælder det også mig?

KROLL.

Du har selv brudt med mig. Rosmer.

ROSMER.

Men er da dette et brud!
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KROLL.

Dette! Det er et brud med alle dem, som hidtil

stod dig nær. Nu får du ta' følgerne.

(REBEKKA WEST kommer ind fra liøjre og slur døren vidt op.)

REBEKKA.

Se så; nu er han på vejen til sin store offer-

fest. Og nu kan vi gå til bords. Vær så god, herr

rektor.

KROLL

(tar sin hat).

God nat, frøken West. Her har jeg ikke mere

at gøre.

REBEKKA

(spændt).

Hvad er det? (lukker doren og kommer nærmere.) Har
De talt - ?

ROSMER.

Nu véd han det.

KROLL.

Vi slipper dig ikke ud af hænderne, Rosmer.

Vi skal tvinge dig tilbage til os igen.

ROSMER.

Did kommer jeg aldrig mere.

KROLL.

Vi skal få se. Du er ikke den mand, der hol-

der ud at stå ensom.

ROSMER.

Jeg blir ikke så helt ensom endda. — Vi er to

om at bære ensomheden her.
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KROLL.

Ah — ! (eii mistanke skyder op i ham. I Dette Også !

Beates ord — !

ROSMER.

Beate ~?
KROLL

(afviser tanken).

Nej, nej,
— det var stygt

—
. Tilgiv mig.

RO SliER.

Hvad? Hvilket?

KROLL.

Ikke videre om det. Fy! Tilgiv mig. Farvel!

(han går mod forstuedoren.)

ROSMER

(følger efter haml.

Kroll! Således må det ikke være slut imellem

OS. Imorgen kommer jeg ind til dig.

KROLL

(i forstuen, vender sig).

Ikke med din fod i mit hus!

(han tar sin stok og går.)

(ROSMER står en stund i den åbne dor; derpå hikker han den og går

hen til bordet.)

ROSMER.

Det gør ikke noget, Rebekka. Vi skal nok holde

det ud. Vi to trofaste venner. Du og jeg.

REBEKKA.

Hvad tror du, han mente, da han sa': fy?

ROSMER.

Kære, bryd dig ikke om det. Han trede ikke
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selv, hvad han mente. Men iniorgen vil jeg ind til

ham. God nat!

REBEKKA.

Går du op så tidligt i aften også? Efter dette?

ROSMER.

I aften som ellers. Jeg føler mig så lettet nu,

da det er over. Du ser det,
—

jeg er ganske rolig,

kære Rehekka. Tag du det også med ro. God nat!

REBEKKA.

God nat, kære ven! Og sov vel.

IROSHER g;lr ud genneni forstuedoren ; man horer ham derpå opad en

trappe.)

(REnEKKA gar hen og trækker i en klokkestreng ved ovnen.)

ll^idt efter kommer madam belsetii ind Ira højre.)

REBEKKA.

De kan gerne ta" af hordet igen, madam Hel-

seth. For pastoren vil ikke ha" noget,
—

og rektoren

er gåt hjem.

MADAM HELSETH.

Er rektoren gåt? Hvad var der i vejen med
rektoren da? "

REBEKKA

(tar sit hækletoji.

Han spade, at det vikle trække op til et svært

iivejr
—

MADAM HELSETH.

Det var da underligt. For ikke er der en sky-
flæk at se i kveld.

REBEKKA.

Bare han ikke moder den hvide hesten. For
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jeg er ræd, vi snart får høre fra slige nogen spø-

gelser nu.

MADAM HELSETH.

Gud forlade Dem, froken! Snak da ikke så fælt.

REBEKKA.

Nå, nå, nå —

MADAM HELSETH

(saglere).

Tror da rigtig frøkenen, at her er nogen, som
snart skal gå bort?

REBEKKA.

Nej såmænd om jeg det tror. Men der er så

mange slags hvide heste i denne verden, madam
Helseth. — Ja, god nat da. Nu går jeg ind til mit.

MADAM HELSETH.

God nat, frøken.

(REBEKKA gar med hækletojet ud til hojre.)

MADAM HELSETH

(skruer lampen ned, ryster på hodet, og mumler med sig selv I :

Jøsses,
— Jøsses. Den frøken West. Slig, som

hun kan snakke iblandt.
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(JOHANNES BOSMKRS arbejdsværelse. På vieggen til veiislro er iiidganijs-

doron. I baggrunden en døråbniiig med fratrukket foihæng, si>m forer

ind til soveværelset. Et vindu til højre. og foran samme skrivebordet,

bedæk*et med boger og papirer. Boghylder og skabe ved væggene.

Tarvelige møbler. En gammeldags kaniipé med bord foran til venstre.)

(JOHANNES KOS-MEii, i husfrakke, sidder i en højrygget stol ved skrive-

bordet. Hau skif-rer op og blader i et hefteskrift og sur lidt i det hist

og her.)

(Det banker på doren til venstre.)

ROSMER

(uden at vende sig).

Kom kun ind.

(REBEKKA WEST, i niorgeulyj»Ie, kommer ind.)
^

REBEKKA.

God morgen.

HOSMER

(slår efter i skriftet).

God morfen, kære. Er der noget du vil?

REREKKA.

Jeg vilde bare høre, om du har fåt sove godt?
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ROSMER.

A, jeg har sovet så trygt og dejligt. Tiiuin

drømme — . (vender sig.) Og du?^ fc REBEKKA.

Jo tak. Så ud på morgenstunden
—

.

ROSMER.

Jeg véd ikke, jeg på lang tid har følt mig så

let om hjerte som nu. A. det var rigtignok godt,

at jeg fik sagt det.

REBEKKA.

Ja, du skulde ikke ha' tiet så længe, Rosmer.

ROSMER.

Jeg begriber ikke selv, at jeg kunde ^^/ære

så fejg.

REBEKKA.

Nå, det var da egentlig ikke af fejghed
—

ROSMER.

A jo, jo, du, — når jeg ser til hunds i det, så i

var der noget fejghed med.

REBEKKA.

Desto kækkere da at du brød overtvert. -

(sætter sig hos ham på en stol ved skrivebordet.) Men nu vd leg
fortælle dig noget, som jeg har gjort,

—
og som du

ikke må ta' mig fortrydelig op.

ROSMER.

Fortrydelig? Kære, hvor kan du tro — ?

REBEKKA.

Jo, for det var kanske lidt egenmægtigt af mig,
men —
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ROSMER.

Nå, så lad mig høre da.

REBEKKA.

Igår aftes, da denne Ulrik Brendel skulde til

at gå,
— så gav jeg ham en to— tre linjer med til

Mortensgård.

ROSMER

(lidt betænkelig).

Men, kære Rebekka — . Nå, hvad skrev du da?

REBEKKA.

Jeg skrev at han vilde vise dig en god tjeneste,

dersom han tog sig lidt af det ulykkelige menneske

og hjalp ham med hvad han kunde.

ROSMER .

Kære. det skulde du ikke ha' gjort. Du har

bare skadet Brendel ved det. Og Mortensgård er jo

en mand, som jeg helst ønsker at holde mig fra livet.

Du véd jo det udestående, jeg har havt med ham

engang.

REBEKKA.

Men tror du da ikke, det nu kunde være ganske
bra', om du kom i godt forhold til ham igen?

ROSMER.

Jeg? Til Mortensgård? Hvorfor det, mener du?

REBEKKA.

Jo, for egentlig tryg kan du jo ikke være nu,

i(

nerne.

— siden der er kommet dette imellem dig og ven-

ROSMER

(ser på liende og ryster på hodetl.

Har du virkelig kunnet tro, at Kroll eller nogen
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af de andre skulde ville ta' hævn — ? At de kunde

være island til at — ?

REBEKKA.

I den første hidsighed, kære — . Ingen kan vide

det så sikkert. Jeg synes,
— efter den måden, rek-

toren tog det på
—

ROSMER.

A, du burde dog kende ham bedre end som så.

Kroll er en hædersmand ud og ind. I ettermiddag

går jeg ind til byen og taler med ham. Jeg vil tale

med dem alle sammen. A, du skal bare se, hvor

let det går
—

(M.ADAM HELSETH koninier i doren til venstre.)

REBEKKA

(rejser sig).

Hvad er det, madam Helseth?

MADAM HELSETH.

Rektor Kroll står nede i forstuen.

ROSMER

(rejser sig hurtigtl.

Kroll!

REBEKKA.

Rektoren! Nej, tænk — !

-MADAM HELSETH.

Han spør', om han kan få komme op og snakke

med pastoren.

ROSMER

(til RCBEKKA).

^vad sa' jeg!
— Ja visst kan han så. (gin- tii
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døren og råber ned af trappen.) Koni du Op, kære ven !

Hjertelig velkommen skal du være!

(ROSMER står og holder doren åben. — madam helseth går.
— rebfkka

trækker Ibrhænget til foran døråbningen. Så ordner hun et og andet.)

(rektor kkoll, med hat i hånden, kommer ind.)

ROSMER

(stille, bevæget).

Jeg vidste nok, at det ikke blev sidste gang
—

KROLL.

Idag ser jeg sagerne i et helt andet lys end igår.

ROSMER.

Ja, ikke sandt, Kroll? Gør du ikke det? Nu.

da du har fat tænkt dig om —

KROLL.

Du misforstår mig aldeles. (lagger sin liat på bordet

ved kanapéen.) Det er mig magtpåliggeude at få tale

med dig under fire øjne.

ROSMER.

Hvorfor må ikke frøken West - ?

REBEKKA.

Nej, nej, herr Rosmer. Jeg går.

KROLL

(ser nedad henJe).

Og så må jeg be' frøkenen undskylde, at jeg

kommer her så tidlig på dagen. At jeg overrasker

Dem, før De har fåt stunder til at —

REBEKKA

(studser).

Hvorledes det? Finder De. der er noget i vejen

for, at jeg går her hjemme i morgenkjole? 'S
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KROLL.

Bevares vel! Jeg véd jo slet ikke, hvad der]

er ble't skik og brug på Rosmersholm.

BOSMER.

Men Kroll, — du er jo rent som forvandlet idag!

REBEKKA.

Jeg anbefaler mig, herr rektor.

(hun går iid til venstre.)

KROLL.

Med din tilladelse —
(han sætter sig på kaiiapéeii.l

ROSMER.

Ja, kære, lad os slå os fortroligt ned og tale

sammen.
(han sætter sig i en stol hge over for rektoren.)

KROLL.

Jeg har ikke fåt lukket et øje siden igår. Jeg
har ligget og tænkt og tænkt hele natten.

ROSMER.

Og hvad siger du så idag?

KROLL.

Det blir langt, Rosmer. Lad mig få begynde
med en slags indledning Jeg kan fortælle dig lidt

om Ulrik Brendel.

ROSMER.

Har han været hos dig?

KROLL.

Nej. Han slog sig ned i en sjofel knejpe. I

det sjofleste selskab naturligvis. Dråk og trakterte



57

så længe han liavde noget. Siden skældte han hele

kompaniet ud for pak og pøbel. Det havde han nu

for resten ret i. Men så fik han prygl og blev

kastet i rendestenen.

ROSMER.

Så er han vel uforbederlig alligevel.

KROLL.

Frakken havde han også sat i pant. Men den

skal være ble't indløst for ham. Kan du gætte, af

hvem?

ROSMER.

Af dig selv kanske?

KROLL.

Nej. Af denne noble herr Mortensgård.

ROSMER.

Ja så.

KROLL.

Jeg har ladt mig fortælle, at herr Brendels

første visit galdt idioten og plebejeren.

ROSMER

Det var jo ret heldigt for ham — .

KROLL.

Visst var det så. (læner sig over bordet, lidt nærmere mod

ROSMER.) Men nu er vi inde på en sag, som jeg for

vort gamle
— for vort fordums venskab skyld pligter

at varsle dig om.

ROSMER.

Kære, hvad er da det?
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KROLL.

Det er det, at der nok her i huset drives et
j

og andet spil bag din ryg.

ROSMER.

Hvor kan du tro det? Er det Reb— . Er det

frøken West, du sigter til?

KROLL.

Ja netop. Jeg kan så godt forstå det fra hendes

side. Hun har jo nu så længe vadret vant til at

være den rådende her. Men alligevel
—

ROSMEK.

Kære Kroll, du tar aldeles fejl
i dette. Hun og

jeg.
~ vi lægger ikke dølgsmål for hinanden på nogen

verdens ting.

KROLL.

Har hun også tilståt for dig, at hun er trådt i

brevveksling med redaktøren af „B]inkfyret" ?

ROSMEB.

A, du sigter til et par linjer, som hun gav
Ulrik Brendel med.

KROLL.

Du er altså kommen efter det. Og billiger du,

at hun således indleder forbindelse med denne skan-

dalskriver, som hver eneste uge søger at sætte mig
i gabestokken både for min skolegerning og for min

offentlige færd?

HOSMER.

Kære. den side af sagen har hun visst ikke tænkt

på engang. Og for resten så har hun naturligvis sin

fnlde handlefrihed, ligesom jeg har min.

II

I
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KROLL.

Sa? Ja, det hører vel til den nye retning, du

nu er koramen ind på. For der, hvor du står, der

står vel frøken West også?

ROSMER.

Det gør hun. Vi to har trolig arbejdet os frem

sammen.

KROI.L

(ser på ham og rysler langsomt på hodet).

Å du blinde, besnærede mand!

ROSMER.

Jeg? Hvor kommer du på det?

KROLL.

Fordi jeg ikke vover — ikke vil tænke det

værste. Nej, nej; lad mig få tale ud. — Du sætter

jo virkelig pris på mit venskab, Rosmer? Og på
min agtelse også? Gør du ikke det?

ROSMER.

Det sj)orsmål behøver jeg vel ikke at svare på.

KROLL.

Nå, men der er andre ting, som kræver svar,

en fuld forklaring fra din side. — Vil du finde dig

i, at jeg holder et slags lorhør — ?

ROSMER.

Forhør?

KROLL.

Ja, at jeg spør' dig ud om et og andet, som

det kan falde dig pinligt at mindes om. Ser du, —
dette med dit frafald,

— nå, med din frigørelse, som

(111 jo kalder det,
— det hænger sammen med så

I
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meget andet, som du for din egen skyld ma gør

mig rede for.

ROSMEK.

Kære, spør" du, om hvad du vil. Jeg har ingen

ting at lægge skjul på.

KROLI,.

Så sig mig da, — hvad tror du egentlig var dei

dyheste grund lil, at Beate gik hen og endte sit liv

ROSMER.

Kan du være i tvil om det? Eller, rettere sagl
kan der spørges om grundene til det, som en ulyk

kelig, syg, utilregnelig foretar sig?

KROLL.

Er du viss på, at Beate var så aldeles uti)

regnelig? Lægerne mente i alle fald, at det kansk

ikke var så ganske afgjort.

ROSMER.

Hvis lægerne nogensinde havde set hende så

ledes, som jeg så mangen gang har set hende håd

nætter og dage. da vilde de ikke ha' tvilet.

KROLL.

Jeg tvilte heller ikke dengang.

BOSMER.

A nej, det var nok desværre umuligt at tvile

du. Jeg har jo fortalt dig om hendes ustyrlige, vild

lidenskahelighcd,
— som hun forlangte, jeg skuld

gengælde. A, den rædsel, hun indgød mig! Og si

hendes grundløse, fortærende selvhebrejdelser i d^

sidste år.
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KKOLL.

Ja, da hun havde fat vide, at hun for hele sit

liv vilde bh' bornløs.

ROSMER.

Nå, tænk dig altså selv — . En slig jagende,

grufuld kval over noget ganske uforskyldt
—

! Og
hun skulde være tilregnelig?

KROLL.

Hm — . Kan du huske, om du den gang havde

bøger i huset, som handled om ægteskabets hensigt— efter vor tids fremskredne opfatning?

ROSMER.

Jeg husker, at frøken West lånte mig et sådant

værk. For hun arved jo doktorens bogsamling, som
du véd. Men kære Krull, du tror da vel aldrig,
vi var så uforsigtige at indvie den stakkers syge i

slige ting? Jeg kan forsikkre dig højt og dyrt, vi

har ingen skyld. Det var hendes egne forstyrrede

hjernenerver, som jog hende ind på de vildsomme

afveje.

KEOLL.

Et kan jeg i alle fald fortælle dig nu. Og det

er, at den stakkers forpinte og overspændte Beate

gjorde ende på sit eget liv for at du skulde få leve

lykkelig,
— få leve frit og

— efter din lyst.

ROSMER

(er faret halvt opjfra sloleu).

Hvad vil du sige med det?

KROLL.

Nu skal du høre rolig på mig, Rosmer. For
nu kan jeg tale om det. I sit sidste leveår var hun

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKEh. \'III. 5
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to gange inde hos mig for at klage sin angst oi

sin fortvilelse.

ROSMER.

Over dette samme?

KROLL.

Nej. Den første gang kom hun ind og påstod,
at du var på frafaldets vej. At du vilde hryde med
dine fædres tro.

ROSMER

(ivrig).

Det, du der siger, er umuligt, Kroll! Rent

unudigt! Du må ta' fejl i dette her.

KROLL.

Hvorfor det?

ROSMER.

Jo, for så længe Beate leved, gik jeg endnu i

tvil og kamp med mig selv. Og den kamp udkæm-

ped jeg ensom og i den fuldeste stilhed. Jeg tror

ikke en gang, at Rebekka —

KROLL.

Rebekka ?

ROSMEK.

Nå ja,
— frøken West. Jeg kalder hende Re-

bekka for nemheds skyld.

KROLL.

Jeg har lagt mærke til det.

ROSMER.

Derfor er det mig så ubegribeligt, hvorledes

Beate kunde komme ind på den tanke. Og hvorfor
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talte hun ikke til mig selv om det? Og det har

hun aldrig gjort. Aldrig med et eneste ord.

KROLL.

Stakker, — hun bad og trygled om, at jeg skulde

tale til dig.

ROSMER.

Og hvorfor gjorde du så ikke det?

KROLL.

Kunde jeg dengang et øjeblik tvile på, at hun

var sindsforvirret? En slig anklage imod en mand

som du! — Og så kom hun igen,
— vel en måneds

tid bagefter. Da var hun roligere at se til. Men
da hun gik, sa' hun: Nu kan de snart vente den

hvide hesten på Rosmersholm.

ROSMER.

Ja, ja. Den hvide hesten, — den talte hun så

tidt om.

KROLL.

Og da jeg så prøvte at få hende bort fra de

triste tanker, sa svarte hun bare: Jeg har ikke lang

tid igen. For nu må Johannes straks gifte sig med

Rebekka.

ROSMER

(næsten målløs).

Hvad er det, du siger
—

! Jeg gifte mig med — !

KROLL.

Det var en torsdags eftermiddag.
— Lørdags

iften kastede hun sig fra kloppen ned i møllefossen.

ROSMER.

Og du, som ikke varsled os — !



1

64

KROLL.

Du véd jo selv, hvor ofte hun jlod ord falde

om, at nu måtte hun visst snart dø.

ROSMER.

Det véd jeg nok. Men alligevel;
— du skulde

varslet os!

KROLL.

Det tænkte jeg ogscx på. Men da var det

for sent.

ROSMER.

Men hvorfor har du så ikke siden efter — ?

Hvorfor har du fortiet alt dette?

KROLL.

Hvad skulde det tjene til at komme her og pine

og oprive dig endnu mere? Jeg har jo holdt det alt

sammen for lutter tomme og vilde indbildninger.
—

Lige til igår aftes.

ROSMER.

Altså ikke nu længer?

KROLL.

Så ikke Beate ganske klart, da hun sa', at du

vilde falde fra din barnetro?

ROSMER

(stirrer frem for sig).
"

Ja, det forstår jeg ikke. Det er mig det ube-

gribeligste af alt i verden. ^\

KROLL.

Ubegribelig eller ikke,
— det er nu engang sål

Og nu spør' jeg dig, Rosmer, — hvor megen sandhec
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ligger der i hendes anden beskyldning? I den sidste,

mener jeg.

ROSMER.

Beskyldning? Var da det en beskyldning?

KROLL.

Du la' kanske ikke mærke til, hvorledes ordene

faldt. Hun vilde gå bort, sa' hun — . Hvorfor? Nå?

ROSMER.

Jo, for at jeg kunde gifte mig med Rebekka — .

KROLL.

Ordene faldt ikke ganske så. Beate udtrykte

sig anderledes. Hun sa': Jeg har ikke lang tid igen.

For nu må Johannes straks gifte sig med Rebekka.

ROSMER

(ser en stund på ham; så rejser han sig).

Nu forstår jeg dig, Kroll.

KROLL.

Og så? Hvad svar har du?

ROSMER

(altid stille, beherskev).

På noget så uhørt — ? Det eneste rette svar

vilde være at pege mod døren.

Godt og vel.

KROLL

(rpjser sigi,

ROSMER

(stiller sig foran ham).

Hør nu her. I over år og dag,
—

lige siden

Beate gik bort, — har Rebekka West og jeg levet

alene her på Rosmersholm. I al den tid har du
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kendt Beates beskyldning imod os. Men aldrig et

øjelilik har jeg mærket, al du tog anstød af, at

Rebekka og jeg leved sammen her.

-KROLL.

Jeg vidste ikke før igår aftes, at det var en

frafalden mand og en — frigjort kvinde, som førte

dette samliv.

ROSMER.

Ah — ! Dn tror altså ikke, at der hos frafaldne

og frigjorte mennesker kan fmdes renhedssind? Du
tror ikke, de kan ha' sædelighedskravet i sig som
en naturtrang!

KROLL.

Jeg bygger ikke stort på den slags sædelighed,
som ikke har sin rod i kirkens tro.

ROSMER.

Og delte lar du gælde om Rebekka og mig
også? Om mit og Rebekkas forhold — ?

KROLL.

Jeg kan ikke til gunst for jer to fravige den

mening, at der vel ikke er nogen svælgende kløft

niellem den fri tanke og
— hm.



67

mig! Du, som har kendt mig lige fra min tidligste

xingdom af.

KROLL.

Just derfor. Jeg véd, hvor let du lar dig på-

virke af de mennesker, du omgås med. Og denne

din Rebekka — . Nå, denne froken West, — hende

kender vi jo egentlig ikke videre til. Kort og godt,

Rosmer, — jeg opgir dig ikke. Og du selv,
— du

må søge at redde dig i tide.

ROSMER.

Redde mig? Hvorledes — ?

(madam HELSETH kikker ind gennem døren til venstre.)

ROSMER.

Hvad vil De?

MADAM HELSETH.

Jeg skulde be' frøkenen komme ned.

ROSMER.

Frøkenen er ikke her oppe.

MADAM HELSETH.

Så? (ser sig om.) Det var da besynderligt.

(hiin går.)

ROSMER.

Du sa'

KROLL.

Hør nu. Hvad der her er gåt for sig i løn-

dom. mens Beate leved, — og hvad der fremdeles

går for sig her,
— det vil jeg ikke forske nojere

efter. Du var jo dybt ulykkelig i dit ægteskab. Og
det får vel på en made tale til din undskyldning

—
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ROSMER.
O

A, hvor lidet du i grunder» kender mig — !

KROLL.

Afbryd mig ikke. Det er det, jeg vil sige.
—

at skal endelig dette samliv med frøken West fort-

sættes, så er det aldeles nødvendigt. at du dysser
ned det oms!ag.

— det sørgelige frafald. — som hun
har forledet oig til. Lad mig tale! Lad mig tale!

Jeg siger, at når galt skal være, så tænk og mén

og tro, i Herrens navn, alt hvad du vil — både i

den ene retning og i den anden. Men behold bare

dine meninger for dig selv. Dette her er jo en rent

personlig sag. Der er da ingen nødvendighed for,

at shgt noget råbes ud over hele landet.

ROSMER.

Det er en nødvendighed for mig at komme ud
•nf en falsk og tvetydig stilling.

KROLL.

Men du har en pligt imod din slægts traditioner,

Rosmer! Husk på det! Rosmersholm har siden

umindelige tider været som et arnested for tugt og
orden, — for respektfuld agtelse lige over for alt det,

der er hævdet og godkendt af de bedste i samfundet.

Hele egnen har ta't sit præg fra Rosmersholm. Det

vil fremkalde en usalig, en ubodelig forvirring, der-

som det rygtes, at du selv har brudt med, hvad jeg
vil kalde den rosmerske familjetanke.

ROSMER.

Kære Kroll, — jeg kan ikke se sagen så. Jeg

synes, det er en uafviselig pligt for mig at tænde
lidt lys og glæde her, hvor slægten Rosmer har

skabt mørke og tyngsel gennem alle de lange, lange
tider.
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KROLL

(ser strængtSpå ham).

Jo, det viJde være en værdig gerning for den

mand, med hvem slægten dør ud. Lad sligt ligge,
du. Det er ikke passeligt arbejde for åv.i. Du er

skabt til at leve som den stille forsker.

ROSMER.

Ja, det kan så være. Men jeg vil nu med i

livsstriden en gang, jeg også.

KROLL.

Den livsstrid, — véd du, hvad den blir lor dig?
Den blir en kamp på liv og død med alle dine

venner.

ROSMER

(stille).

De er vel ikke alle sammen så fanatiske som du.

KROLL.

Du er en troskyldig sjæl, Rosmer. En uerfaren

sjæl er du. Du aner ikke, hvor overhændigt uvejret
vil komme over dig.

(mad.\m HELSETH glvtter på doren til venstre.)

MADAM HELSETH.

Jeg skulde spørge fra frøkenen —

ROSMER.

Hvad er det?

MADAM HELSETH.

Der er en nede, som gerne vilde snakke et ord

med pastoren.

ROSMER.

Er det kanske ham, som var her igår aftes?



70

MADAM HELSETH.

Nej, det er denne her Mortensgård.

ROSMER.

Mortensgård !

KROLL.

Aha! Så vidt er vi altså! Så vidt allerede!

ROSMER.

Hvad vil han mig? Hvorfor lod De ham ikke

gå igen?

MADAM HELSETH.

Frøkenen sa', jeg skulde spørge, om han måtte

komme op.

ROSMER.

Sig ham, at her er nogen
—

KROLL

(til MADAM HELSETH).

Lad De ham bare komme, madam.

(MADAM HELSETH går.)

KROLL

(t;ir sin liatj.

Jeg viger marken — foreløbig. Men hovedslaget
er ikke slåt endnu.

ROSMER.

Så sandt jeg lever, Kroll,
—

jeg har ikke noget
med Mortensgård at skaffe.

KROLL.

Jeg tror dig ikke længer. Ikke på noget punkt.
Ikke i noget forhold tror jeg dig herefter. Nu gæl-
der det krig på kniven. Vi vil dog prøve, om vi

ikke kan få gjort dig uskadelig.
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ROSMER.

Å, Kroll,
— hvor dybt,

— hvor lavt nede du

står nu!

KROLL.

Jeg? Og det siger en sådan en, som du er!

Husk på Beate!

ROSMER.

Kommer du igen tilbage til det!

KROLL.

Nej. Møllefossens gåde får du se at løse efter

din samvittighed,
— hvis du endnu har noget af den

slags i behold.

(PEDER MORTENSGARD kommer sagte og stille ind gennem doren til venstre.

Han er en liden spinkel mand med tyndt rodligt hår og skæg.)

KROLL

(med et hadefuldt ojekasl).

Nå, „Blinkfyret" altså — . Tændt på Rosmers-

holm. (knapper sin frakke.) Ja, så kan jeg ikke være i

tvil om, hvad kurs jeg skal styre.

MORTENSGARD

(spagfærdig).

„ Blinkfyret" skal altid holdes tændt for at lyse
rektoren hjem.

KROLL.

Ja, De har iænge vist Deres gode vilje. Der

er jo rigtignok et hud, som siger, at vi ikke skal

aflægge falskt vidnesbyrd imod vor næste —

MORTENSGARD.

Rektoren behøver ikke at undervise mig om
budene.
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KROLL.

Ikke om det sjette heller?

ROSMER.

Kroll - !

MORTENSGÅRD.

Behøves |det, så er vel pastoren den nærmeste

mand.

KROLL

(med dulgt hån).

Pastoren? Ja, unægtelig er pastor Rosmer den

nærmeste mand idet stykke.
— Godt udbytte, mine

herrer!

(han geir og shir døren i efter sig.)

ROSMER
(blir ved at se mod doren og siger hen for sig)

Ja, ja,
— det får så være da. (vender sig.) Vil De

sige mig, herr Mortensgård, hvad der fører Dem her

ud til mig?

MORTENSGÅRD.

Det var egentlig frøken West, jeg søgte. Jeg

syntes, jeg måtte takke hende for det gode brev,

jeg fik fra hende igår.

ROSMER.

Jeg véd, hun har skrevet Dem til. Fik De så

tale med hende?

MORTENSGÅRD.

Ja, lidt. (med et svagt smil.) Jeg hører, synsmåderne
har ændret sig i et og andet her ude på Rosmers-

holm.
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ROSMER.

Mine synsmåder har ændret sig i mangt og

meget. Jeg kan næsten sige
—

i alt.

MORTENSGÅRD.

Hun sa' det, frøkenen. Og derfor så mente hun,

jeg skulde gå op og snakke lidt med pastoren om
dette her.

ROSMER.

Om hvad, herr Mortensgård?

MORTENSGÅRD.

Må jeg få lov til at fortælle i „Blinkfyret", at

De er kommet på andre tanker, — og at De slutter

Dem til frisindets og fremskridtets sag?

ROSMER.

Det må De gerne gøre. Jeg be'r Dem endogså
om at fortælle det.

MORTENSGÅRD.

Så skal det stå der imorgen tidlig. Det vil bli'

en stor og vigtig nyhed, det, at pastor Rosmer på
Rosmersholm mener, at han kan stride for lysets

sag i den betydning også.

ROSMER.

Jeg forstår Dem ikke rigtig.

MORTENSGÅRD.

Jeg siger som så, at det gir vort parti et stærkt

moralsk rygstød hver gang vi vinder en alvorlig,

kristeligt sindet tilhænger.

ROSMER

(noget forundret).

De véd altså ikke — ? Har ikke frøken West

sagt Dem det også?
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MORTENSGÅ.RD.

Hvilket, herr pastor? Frøkenen havde nok

svært hastværk. Hun sa', jeg skulde gå ovenpå og
få høre resten af Dern selv.

ROSMER.

Nå, så vil jeg da sige Dem, at jeg har frigjort

mig fuldt ud. Til alle sider. Jeg står nu uden

noget som helst forhold til kirkens læresætninger.
De sager kommer mig ikke det ringeste ved her-

efterdags.

MORTENSGÅRD

(ser fortumlet på ham).

Nej,
— om så månen faldt ende ned, kunde jeg

ikke hli' mere — ! Selve pastoren siger sig løs — !

ROSMER.

Ja, jeg står nu der, hvor De selv har stat i

lange tider. Det kan De altså meddele i „Blinkfyrel"

imorgen.

MORTENSGÅRD.

Det også? Nej, kære herr pastor
—

. Undskyld
mig,

— men den side af sagen er det ikke værdt at

røre ved.

ROSMER.

Ikke røre ved dette?

MORTENSGÅRD.

Ikke for det første, mener jeg.

ROSMER.

Men jeg hegriber ikke — .

MORTENSGÅRD.

Jo, for ser De, herr pastor
—

. De er nu vel

ikke sådan inde i alle forholdene som jeg, kan jeg
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tænke. Men når De nu altså er gåt over til den fri-

sindede retning,
—

og når De, — som frøken West
sa',

— vil ta' del i bevægelsen,
— så gør De det

vel med det onske at være både retningen og be-

vægelsen så nyttig, som De på nogen made være kan.

ROSMER.

Ja, det vilde jeg så inderlig gerne.

MORTENSGÅRD.

Nå; men da vil jeg bare la' Dem vide det, herr

pastor, at træder De åbenlyst frem med dette her

om Deres frafald fra kirken, så binder De Deres

egne hænder lige straks på timen.

ROSMER.

Tror De det?

MORTENSGÅRD.

Ja, De kan være viss på, der blir ikke stort

for Dem at udrette her på disse kanter da. Og
desuden, — fritænkere har vi nok af i forvejen, herr

pastor. Jeg havde nær sagt,
— vi har altfor mange

af den slags folk. Det, som partiet trænger til, det

er kristelige elementer, — noget, som alle må re-

spektere. Det er det, som det skorter os så svært

på. Derfor er det rådeligst, at De holder tæt med
alt sligt, som ikke kommer almenheden ved. Se,

det er nu min mening.

ROSMER.

Ja så. De vover altså ikke at indlade Dem
med mig, dersom jeg åbent bekender mit frafald?

MORTENSGÅRD

(ryster på hodet).

Jeg tør så nødig, herr pastor. I den senere tid
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har jeg gjort mig til regel, aldrig at støtte noget
eller nogen, som vil de kirkelige ting til livs.

ROSMER.

Er De da selv i den senere tid vendt tilbage

til det kirkelige?

MOHTENSGÅRD.

Det får bli' en sag for sig.

ROSMER.

Nå, således altså. Ja, da forstår jeg Dem.

MORTENSGARD.

Herr pastor,
— De burde huske på, at jeg,

—
særlig jeg,

— ikke har fuld handlefrihed.

ROSMER.

Hvad binder Dem da?

MORTENSGARD.

Der binder mig det, at jeg er en mærket mand.

ROSMER.

Ah, — ja så.

MORTENSGARD.

En mærket mand, herr pastor. Det burde særlig
De huske på. For det var da først og fremst Dem,
som fik sat mærket på mig.

ROSMER.

Havde jeg den gang stat, hvor jeg nu står, så

havde jeg ta't på Deres forseelse med varsommere
hænder.

MORTENSGARD.

Det tænker jeg med. Men nu er det for sent.

De har mærket mig en gang for alle. Mærket mig

I
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for hele livet. Nå, De skønner vel ikke fuldt ud,
hvad sligt noget har på sig. Men nu kan De kanske
snart få føle den svien selv, herr pastor.

ROSMER.

Jeg?

MORTENSGÅRD.

Ja. For De tror da vel aldrig, at rektor Kroll

og hans kreds har syndsforladelse for et sligt brud
som Deres? Og „Amtstidenden" skal nok bli' svært

blodig nu, siges der. Det kan godt hænde, at De
: blir en niærket mand, De også.

j

ROSMER.

Jeg føler mig usårlig på alle personlige om-
'

råder, herr Mortensgård. Min vandel lar sig ikke

i angribe.

MORTENSGÅRD

(med et lunt smil).

Det var et stort ord, det, herr pastor.

ROSMER.

Kan gerne være. Men jeg har ret til at bruge
så stort et ord.

MORTENSGÅRD.

Også om De vilde ransage Deres vandel så

grundigt, som De engang ransaged min?

ROSMER.

De siger dette så besynderlig. Hvad er det for

noget, De sigter til? Er det noget bestemt?

MORTENSGÅRD.

Ja, det er én bestemt sag. Bare en eneste en.

Men den turde bli' slem nok, om ondskabsfulde
niodstandere havde nys om den.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆFKER. VIII. 6
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ROSMER.

Vil De så værs'god la' mig høre, hvad det

skulde være for noget.

MORTENSGÅRD.

Kan ikke pastoren gætte det selv?

ROSMER.

Nej, aldeles ikke. Ikke på nogen made.

MORTENSGÅRD.

Ja-ja, så får jeg vel rykke ud med det da. —
Jeg har i mit værge et underligt brev, som er skrevet

her på Rosmersholm.

ROSMER.

Frøken Wests brev, mener De? Er det så

underligt?

MORTENSGÅRD.

Nej, det brevet er ikke underligt. Men jeg har

en gang fåt et andet brev her fra gården,

ROSMER.

Også fra frøken West?

MORTENSGÅRD.

Nej, herr pastor.

ROSMER.

Nå, fra hvem da? Fra hvem?

MORTENSGÅRD.

Fra salig fruen.

ROSMER.

Fra min hustru! Har De f it noget brev fra

min hustru !
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MORTENSGÅRD.

Ja, jeg har det.

ROSMER.

Når?

MORTENSGÅRD.

Det var i salig fruens sidste levetid. Det kan
nu vel være så en halvandet år siden. Og det brevet

er det, som er så underligt.

ROSMER.

De véd vel, at min hustru var syg på sindet i

den tid.

MORTENSGÅRD,

Ja, jeg véd, der var mange, som trode det.

Men jeg synes ikke, en kunde mærke sligt noget af

brevet. Når jeg siger, at brevet er underligt, så

mener jeg det på en anden made.

ROSMER,

Og bvad i al verden bar min stakkers hustru

fundet på at skrive til Dem om?

MORTENSGÅRD.

Jeg har brevet hjemme. Hun begynder omtrent

som så. at hun lever i stor skræk og gru. For der

er ber på disse kanter så mange onde mennesker,

skriver hun. Og de mennesker tænker bare på at

gøre Dem fortræd og skade.

ROSMER.

Mig?

MORTENSGÅRD.

Ja, så siger hun. Og så kommer det under-

ligste. Skal jeg nævne det, berr pastor?
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ROSMER.

Ja visst! Alt sammen. Uden forbeliold.

MORTENSGÅHD.

S;ilig fruen be'r og bønfalder mig om at være

højmodig. Hun véd, siger hun, at det var pastoren,
som fik mig afsat fra min lærerbestilling. Og så be'r

hun så inderlig om, at jeg ikke må ta' hævn.

ROSMER.

Hvorledes tænkte hun sig da, at De kunde ta'

ævn ?\yr..„.0

MORTENSGÅRD.

Der står i brevet, at hvis jeg skulde få høre

rygter om, at der gik syndige ting i svang på Ros-

mersbolm, så måtle jeg ikke fæste lid til sligt noget;
for det var bare slette mennesker, som spredte det

ud for at gøre Dem ulykkelig.

ROSMER.

Står det i brevet!

MORTENSGÅRD.

Pastoren kan selv få læse det ved lejlighed.

ROSMER.

Men jeg begriber ikke — ! Hvad bildte hun sig
da ind, at de onde r^^gter gik ud på?

MORTENSGÅRD.

Først, at pastoren skulde være falden ifra sin

barnetro. Det nægted nu fruen ganske bestemt —
dengang. Og dernæst — hm —

ROSMER.

Dernæst?
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MORTENSGARD.

Ja dernæst skriver hun, — og det er temmelig
forvirret, — at hun ikke kender til noget syndigt for-

hold på Rosmersholm. At der aldrig er ovet nogen
uret imod hende. Og hvis rygter af den slags skulde

komme ud, så hønfalder hun mig om ikke at røre

ved det i ,,BIinkfyret".

ROSMER.

Nævnes ikke noget navn?

M0RTEx\SGÅRD.

Nej.

ROSMER.

Hvem hragte Dem det hrev?

MORTENSGÅRD.

Jeg har lovet, ikke at sige det. Det blev båret

ind til mig en kveld i mørkningen.

ROSMER.

Havde De spurgt Dem for straks, så havde De
fåt vide, at min stakkers ulykkelige hustru ikke var

fuldt tilregnelig.

MORTENSGÅRD.

Jeg spurgte også, herr pastor. Men jeg må sige,

jeg fik ikke rigtig det indtryk.

ROSMER.

Ikke det? — Men hvorfor oplyser De mig egent-

lig nu om dette gamle forvirrede brev?

MORTENSGÅRD.

For at gi' Dem det råd at være yderlig for-

sigtig, pastor Rosmer.
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ROSMER.

I mit liv, mener De?

MORTENSGÅRD.

Ja. De mil huske på, De er ikke nogea fred-

lyst mand lierefterdags.

ROSMER.

De holder således fast ved, at her v,r noget at

lægge dølgsmål på?

MORTENSGÅHU.

Jeg ved ikke, hvorfor en frigjort niand skulde

la' være at leve livet så fuldt ud som muligt. Men

vær, som sagt, bare forsiglig efter denne dag. Skulde

der rygles et eller andet, som er på tvers med for-

dommene, så kan De være viss på, at hele den fri

åndsretning får høre ilde for dfit. — Farvel, jiastor

Rosmer.

ROSMER.

Farvel.

MORTENSGÅRD.

Og så går jeg lige i trykkeriet og sættcr ind

den store nyheden i ..Blinkfyret".

ROSMER.

Sæt alt ind.

MORTENSGÅRD.

Jeg sætter ind ;dl det, som godtfolk behøver

fit vide.

(lian liilser og g.ir. rosmer blir slående i doren, mens lian går ned af

trappen. Man hører gadedøren hikkes.)

ROSMER

(i doren, kalder dænipet).

Rebekka! Re— . Hm. (hojt) Madam Helseth, —
er ikke frøken West dernede?
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MADAM HELSETH

(hores nede i forstuen).

Nej, herr pastor, her er hun ikke.

(Forhænget i baggrunden drages til side. rebekka kommer til syne i

doråbiiingen.)

REBEKKA.

Rosmer!

ROSMER

(vender sig).

Hvad! Var du inde i mit sovekammer! Kære,
hvad har du gjort der?

»
REBEKKA

(går hen til ham).

Jeg har lyttet.

ROSMER.

Nej men, Rehekka, hvor kunde du da det!

REBEKKA.

Jo, jeg kunde. Han sa' det så stygt,
— det

om morgenkjolen
—

ROSMER.

Ah, så du var også derinde da KroJl — ?

REBEKKA.

Ja. Jeg vilde vide, hvad der stak under med

ROSMER.

Jeg skulde nok ha' fortalt dig det.

REBEKKA.

Du havde knapt fortalt mig alt. Og visst ikke
med hans egne ord.

ham.
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KOSMER.

Hørte du da alt?

REBEKKA.

Det meste, tænker jeg. Jeg måtte ned en stund,

da Mortensgård kom.

ROSMER.

Og så op igen
—

REBEKKA.

Tag det ikke fortrydeligt, kære ven.

ROSMER.

Gør du alt, hvad du selv finder ret og rigtlgt.

Du har jo din fulde frilied. — Men hvad siger du

så, Rebekka — ? A, aldrig synes jeg, at jeg har

trængt således til dig før.

REBEKKA.

Både du og jeg har jo været forberedt på, hvad

engang vilde komme.

ROSMER.

Nej, nej,
— ikke på dette.

REBEKKA.

Ikke på dette?

ROSMER.

Jeg tænkte mig nok, at sent eller tidligt kunde
vort skønne rene venneforhold bli' tilstænket og mis-

tænkeliggjort. Ikke af Kroll. Af ham havde jeg al-

drig kunnet tænke mig sligt. Men af alle disse mange
med de rå sind og med de uædle øjne. Å jo, du —
jeg havde nok god grund til det, når jeg så skin-

sygt la' et slør over vort forbund. Det var en farlig

hemmelighed.



85

REBEKKA.

A, hvad er det at bry' sig om, hvad alle disse

andre dømmer! Vi véd jo med os selv, at vi er

uden skyld.

ROSMER.

Jeg? Uden skyld? Ja, det trode jeg jo rigtig-

nok — lige indtil idag. Men nu, — nu, Rebekka —

REBEKKA.

Ja, hvad nu?

ROSMER.

Hvorledes skal jeg forklare mig Beates forfærde-

lige anklage?

REBEKKA

(i udbrud).

Å, tal ikke om Beaie! Tænk ikke på Beate

mere! Nu var du jo kommet så godt bort fra hende,
som er død.

ROSMER.

Siden jeg fik vide dette her, så er hun ble't

ligesom så uhyggelig levende igen,

REBEKKA.
o

A nej,
— du må ikke, Rosmer! Du nut ikke!

ROSMER.

Jo, siger jeg dig. Vi får prøve på at komme
til hunds i dette. Hvorledes kan hun ha' forvildet

sig ind på den usalige mistydning?

REBEKKA.

Du begynder da vel ikke selv at tvile på, a

hun var så noget nær vanvittig?
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ROSMER.
o

A jo, (lu,
— det er just netop det, som jeg ikke

kan være så ganske viss på længer. Og desuden, —
om så A'ar —

REBEKKA.

Om så var? Ja, hvad da?

ROSMER.

Jeg mener, — hvor skal vi så søge den nær-

meste griind til, at hendes sygelige sind gik over i

vanvid?

REBEKKA.

A, hvad kan det da nytte, at du går her og
fortaber dig i shge grublerier!

ROSMER.

Jeg kan ikke andet, Rebekka. Jog kan ikke

la' disse nagende tvil fare, om jeg end aldrig så

gerne vikle det.

.-. J
REBEKKA. ^

A men det kan bli' farligt
— således bestandig

at kredse om dette ene tunge.

ROSMER

(går urolig og tankefiild omkring).

Jeg må ha' forrådt mig på en eller anden made]
Hun må ha' lagt niærke til, hvor lykkelig jeg be-j

gyndte at føle mig fra den tid, da d u kom til osj

REBEKKA,

Ja men, kære, om nu også så var — !

ROSMER.

Du skal se,
— det har ikke undgåt hende, a.^

vi læste de samme bøger. At vi søgte hinanden oj
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alte sammen om alle de nye ting. Men jeg begriber
det ikke! For jeg var da så omsorgsfuld for at

skåne hende. Når jeg tænker tilbage, så synes jeg,

eg var som på mit liv for at holde hende udenfor
ilt vort. Eller var jeg ikke det, Rebekka?

REBEKKA.

Jo, jo, det var du så visst.

ROSMER.

Og du også. Og så alligevel
—

! Å. dette er

brfærdeligt at tænke på! Så har hun allså gåt her,

!uu),
—

i sin syge kærlighed,
— tiet og tiet,

—
passet

3å os,
—

lagt mærke til alt, og,
—

og mistydet alt.

REBEKKA

(knuger sine hæiider)
o

A, jeg skulde aldrig ha' kommet til Rosmers-
lolm.

ROSMER.

A, tænke sig til, hvad hun har lidt i taushed!
Ut det stygge, som hun i sin syge hjerne har troet

,t kunne bygge op og hegge sannnen om os. —
?alte hun aldrig til dig om noget, som kunde bringe
ig |)å et slags spor?

REBEKKA

(ligesom ojijagetl.

Til mig! Tror du, at jeg da var ble't her en

ag længer?

ROSMER.

Nej, nej, det forstår sig.
— Å, hvilken kamp

un må ha' kæmpet. Og så kæmpet alene, Rebekka,
ortvilet og ganske alene. — Og så til slut denne;

•ibende — anklagende sejr
—

i møllefossen.
an kaster sig ned i stoluii ved skrivebordet, stoller albuerne pa bordi-t

og dækker anslgtet med hænderne.)
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REBEKKA

(iKiTiiier sig ham varsomt bag fra).

Hør nu her, Rosnier. Om det stod i din magt
at kalde Beate tilbage

— til dig
— til Rosmersholm,

— vi Ide du så gøre det?

ROSMER.

A hvad véd jeg, hvad jeg vilde gøre eller ikke

gøre. Jeg liar ikke tanke for andet, end dette ene,
— som er uigenkaldeligt.

REBEKKA,

Nu skulde du begyndt at leve, Rosmer. Du
var alt begyndt. Du bavde gjort dig fuldt fri — til

alle sider. Du følte dig så glad og så let —

ROSMER.
°

•

A ja, du, — det gjorde jeg rigtignok.
— Og så '

kommer delte knugende tunge. i

REBEKKA

(bag ham med armene på slohyggen).

Hvor dejligt det var, når vi sad der nede i

stuen i morkningen. Og vi så hjalp hinanden at

lægge de nye livsplaner til rette. Du vilde gribe
ind i det levende liv,

—
i dagens levende liv,

—
som du sa'. Du vilde gå som en frigorende gæst
fra det ene bjem til det andet. Vinde sindene og

viljerne for dig. Skabe adelsmennesker rundt om-

kring,
—

i videre og videre kredse. Adelsmennesker.

ROSMER.

Glade adelsmennesker.

REBEKKA.

Ja — glade.

i

m
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ROSMEB.

For det er glæden, som adler sindene, Rebekka.

REBEKKA.

Tror du ikke — smerten også? Den store

smerte?

ROSMER.

Jo, — når en kunde komme igennem den. Over

den. Ud over den.

REBEKKA.

Det er det, du må.

ROSMER

(ryster tungt pa hodet).

Ud over dette kommer jeg aldrig
— helt. Al-

tid vil der bli' siddende igen en tvil. Et spørsmål.

Jeg vil aldrig mere komme til at svælge i det,

som gør livet så vidunderlig dejligt at leve.

REBEKKA

(over stolryggen, sagtere).

Hvad er det for noget, du mener, Rosmer?

ROSMER

(ser op på hende).

Den stille, glade skyldfrihed.

REBEKKA

(et skridt tilhage).

Ja. Skyldfrihed.

(kort ophold.)

ROSMER

(med albuen på bordet, stotter hodet i handen og ser frem for sig).

Og således, som hun har forståt at kombinere.

>å systematisk, som hun har sat del sammen. Først
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begynder hun at nære tvil om min rettroenhed — .

Hvorledes kunde hun falde på det dengang? Men
hun faldt på det. Og så vokste det til visshed. Og-

så,
—

ja, da var det jo for hende så let at holde

alt det andet for tænkeligt. (reiter si« op i stolen o- r.uer

med hænderne gennem håret.) A, alle disSC vilde indhildllin-

ger! Jeg blir dem aldrig k\it. Jeg føler det så godt.

Jeg véd det. Ret som det er, vil de komme jagende
frem og niinde om <len dode.

REBEKKA.

Ligesom den hvide hesten på Rosmersholm.

ROSMER.

Ja slig. Susende frem i mørket. I stilheden.

REBEKKA.
'

Og for dette usalige hjernespinds skyld vil dii

slippe det levende liv, som du var hegyndt at fa

tag i.

iROSMER.

Du har ret i, at det er tungt. Tungt, Rebekka
Men det står ikke til mig at træffe valg. Hvorledes

skulde jeg vel kunne komme ud over dette!

REBEKKA

(biig stolen).

Ved at skabe dig nye forhold.

ROSMER

(stilliser, ser op).

Nye forhold!

REBEKKA.

Ja, nye forhold til verden udenfor. Leve, virke,

handle. Ikke sidde her og gruble og ruge over uløse-

lige gåder.
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ROSMER

(rejser sig).

Nye forhold? (går henover gulvet, slandser ved doren og

kommer så tilbage.) Et spørsiiiål falder mig ind. Har
ikke du også gjort dig det spørsmål, Rebekka?

REBEKKA

(ånder besværligtl.

La' mig — få vide — hvad det er.

ROSMER.

Hvorledes tror du v ort forhold vil arte sig
efter denne dag?

REBEKKA.

Jeg tænker nok vort venskab kan holde ud, —
Jivad der så end kommer.

ROSMER.

Ja, det var nu ikke just så, jeg mente det.

jMen
det, som fra først af førte os to sammen, —

det, som binder os så inderligt til hinanden, — vor
selles tro på et rent samliv mellem mand og kvinde —

REBEKKA.

Ja, ja,
— hvad det?

ROSMER.

Jeg mener, at et sligt forhold, — som vort altså,

egner ikke det sig nærmest for en livsførelse i

stille, lykkelig fred — ?

REBEKKA.

Og så!

ROSMER.

Men nu åbner der sig for mig et liv med kamp
>g med uro og med stærke sindsstemninger. For
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jeg vil leve mit liv, Rebekka! Jeg lar mig ikke slå

til jorden af uhyggelige muligheder. Jeg lar mig ikke

foreskrive min livsgang, hverken af levende eller af

—
nogen anden.

REBEKKA.

Nej, noj,
— la' dig ikke det! Vær helt ud en

fri mand, Rosmer!

ROSMER.

Men véd du. hvad jeg så tænker på? Véd du

det ikke? Ser du ikke, hvorledes jeg bedst kan

vinde frigørelse fra alle nagende minder, — fra hele

den triste forgangenhed?

REBEKKA.

Nu!

ROSMER.

Ved at stille op imod den en ny, en levendel

I

virkelighed

REBEKKA

(famler efter stolryggen).
'

En levende — ? H^^ad er — dette?

ROSMER

(nærmere).

Rebekka, — hvis jeg nu spurgte dig,
— vil du

være min anden hustru?

REBEKKA

(et ojeblik målløs, skriger op i glæde).

Din hustru! Din — ! Jeg!

ROSMER.

Godt. Lad os prøve det. Vi to vil være ét.

Her må ikke længere stå noget tomt rum efter den

døde.
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REBEKKA.

Jeg
—

i Beates sted — !

ROSMER.

Så er hun ude af sagaen. Helt ude. For evig

og altid.

REBEKKA

(sagte og bævende).

Tror du det, Rosmer?

ROSMER.

Det må ske! Det må! Jeg kan ikke,
—

jeg
vil ikke gå igennem livet med et lig på ryggen.

Hjælp mig at kaste det af, Rebekka. Og lad os så

kvæle alle
'

mindelser i frihed, i fryd, i lidenskab.

Du skal være for mig den eneste hustru, jeg nogen
sinde har havt.

REBEKKA

(behersket).

Kom ikke oftere ind på dette. Jeg blir aldrig

din hustru.

ROSMER.

Hvad! Aldrig! A, tror du da ikke, at du kunde

komme til at elske mig? Er der da ikke allerede

ei stænk af kærlighed i vort venskab!

REBEKKA

(holder for orerne som i skrækl.

Tal ikke så, Rosmer! Sig ikke noget sligt!

ROSMEK

(griber hende i armen).

Jo, jo,
— der er en spirende mulighed i vort

forhold. Å, jeg kan se på dig, at du føler det samme.

Gør du ikke det, Rebekka?

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. VIII. 7
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REBEKKA
(atter fast og fattet).

Hør nu her. Det siger jeg dig,
— at blir du

ved med dette, så rejser jeg fra Rosmersholm.

ROSMER.

Rejse! Du! Det kan du ikke. Det er umuligt.

REBEKKA.

Det er endda umuligere, at jeg kan bli' din

hustru. Aldrig i denne verden kan jeg bli' det.

ROSMER
(ser studsende på hende).

Du siger „kan". Og det siger du så underligt.
Hvorfor kan du ikke?

REBEKKA /

(griber begge hans hænder).

Kære ven, — både for din egen skyld og for

min, —
spør' ikke om hvorfor, (slipper ham.) Se så,

Rosmer.

(hun går mod doren til venstre.)

ROSMER.

Herefterdags har jeg ikke noget andet spørsmål
end det ene — hvorfor?

REBEKKA

(vender sig og ser på ham).

Så er det slut.

ROSMER.

Meilem dig og mig?

REBEKKA.

Ja.
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ROSMER.

Aldrig blir det slut mellem os to. Aldrig rejser
du fra Rosmersholm.

REBEKKA

(med hånden på dørklinken).

Nej, jeg gør vel ikke det. Men spør' du mig
tiere,

— så er det slut alligevel.

ROSMER.

Slut alligevel? Hvorledes — ?

REBEKKA.

Jo, for så går jeg den vej, som Beate gik. Nu
véd du det, Rosmer.

ROSMER.

Rebekka — !

REBEKKA

(i døren, nikker langsomt).

Nu véd du det.

(hun går.)

ROSMER
(stirrer som fortabt mod den lukkede dør og- siger hen for sig):

Hvad — er — dette?



TREDJE AKT.

(Dagligstuen på Rosmersholtn. Vinduet og forstuederén står åbne. For-

middagssolen skinner udenfor.)

(REBEKKA WEST, klædt soDi i forste akt, står ved vinduet og vånder og

steller med blomsterne. Hendes hækletøj ligger i lænestolen. madam

HELSETH går omkring med en fjerkost i hånden og støver møblerne af.

REBEKKA

(elter en tids taushed).

Det er underligt, at pastoren blir så længe

ovenpå idag.

MADAM HELSETH.

Å, det gør han jo så tidt. Men nu kommer
han vel snart ned, kan jeg tro.

REBEKKA.

Har De set noget til ham?

MADAM HELSETH.

Det var just så vidt. Da jeg kom op med
kaffeen, gik han inde i sengkammerset og klædte

sig på.

REBEKKA.

Jeg spør', for igår var han ikke rigtig vel til pas.
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MADAM HELSETH.

Nej, han så slig ud. Og så undres jeg på, om
der ikke er noget ivejen med ham og svogeren.

EEBEKKA.

Hvad tror De, det skulde være?

MADAM HELSETH

Jeg kan ikke vide det. Kanske er det denne

her Mortensgård, som har sat de to op imod hinanden.

REBEKKA.

Det er vel muligt, det. — Kender De noget til

denne Peder Mortensgård?

MADAM HELSETH.

Nej da. Hvor kan frøkenen tænke det? En

slig en, som han er!

REBEKKA.

Mener De, fordi han gir ud den stygge avisen?

MADAM HELSETH.

Å, det er nu ikke bare for det. — Frøkenen

har vel hørt, at han fik barn med en gift kone, som
manden var rømt ifra?

REBEKKA.

Jeg har hørt sige det. Men det var nok længe,
før jeg kom hid.

MADAM HELSETH.

Ja kors, han var helt ung dengang. Og hun

skulde vel havt bedre forstand, end han. Gifte sig
med hende vilde han jo også. Men det kunde han

da ikke få lov til. Og så fik han nok svie svært

for det. — Men siden så har, min tro, Mortensgård

/
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slåt sig op, han. Der er nok mange, som søger
den manden.

REBEKKA.

De fleste ringere folk vender sig helst til ham,
når der er noget på færde.

MADAM HELSETH.
O

A, der turde være andre end de ringe folk også
—

Så?

REBEKKA

(skotter loiiligt hen på hende).

MADAM HELSETH

(ved sofaen, støver og fejer ivrigt).

Der turde være de folk, som en mindst skulde

tænke det om, frøken.

REBEKKA

(steller med blomsterne).

Ja, det er nu bare noget, som De tror, madam
Helseth. For D e kan jo ikke vide sligt noget så

bestemt.

MADAM HELSETH.

Så det mener frøkenen, jeg ikke kan vide? Jo

såmænd kan jeg så. For, — når jeg endelig skal ud
med det,

— så har jeg selv engang gåt med brev
til Mortensgård.

REBEKKA

(vender sig).

Nej.
— har De!

MADAM HELSETH.

Ja. det har jeg rigtignok. Og det brevet vai

såmænd skrevet her på Rosmersholm. •
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REBEKKA.

Virkelig, madam Helseth?

MADAM HELSETH.

Ja min tro var det så. Og fint papir var det

skrevet på. Og fint rødt lak var der sat udenpå
det også.

REBEKKA.

Og De blev betrod til at gå med det? Ja,

kære madam Helseth, så er det jo ikke vanskeligt

at skønne, hvem det var fra.

MADAM HELSETH.

Nå?

REBEKKA.

Det var naturligvis noget, som den stakkers fru

Rosmer i sin sygelighed
—

MADAM HELSETH.

Det er frøken West. som siger det, og ikke jeg.

REBEKKA.

Men hvad stod der så i brevet? Nå, det er

sandt, — det kan jo ikke De vide.

MADAM HELSETH.

Hm, det kunde nok hænde, at jeg vidste det

ligevel.

REBEKKA.

Sa' hun Dem, hvad hun skrev om?

MADAM HELSETH.

Nej, hun gjorde ikke just det. Men da han,

Mortensgård, havde læst det, så gav han sig til at

spørge mig slig ud, både på langs og på tvers, så

feg kunde nok skønne, hvad der stod i det.
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REBEKKA.

Hvad tror De da, der stod i det? A, kære,

snille madam Helseth, sig mig det!

MADAM- HELSETH.

Nej da, frøken. Ikke for alt det. som i ver-

den er.

REBEKKA.

Å, til mig kan De da sige det Vi to er jo
så gode venner.

MADAM HELSETH.

Gud bevare mig for at sige noget til Dem om
det, frøken. Jeg kan ikke sige andet, end at det

var noget stygt, som de havde gåt og bildt den

stakkers syge fruen ind.

REBEKKA.

Hvem havde bildt hende det ind?

MADAM HELSETH.

Slette mennesker, frøken West. Slette men-
nesker.

REBEKKA.

Slette — ?

MADAM HELSETH.

Ja, det siger jeg to ganger. Rigtig slette men-
nesker må det ha' vær't.

REBEKKA.

Og hvad tror De, det kunde være for nogen?

MADAM HELSETH.

Å, jeg ved nok. hvad jeg tror. Men Gud be-

min mund. Der
der inde i byen

— hm!
vare min mund. Der går rigtignok en viss frue
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REBEKKA.

Jeg kan se på Dem, at De menei fru Kroll.

MADAM HELSETH.

Ja. hun er en for sig selv. hun. Imod mig har

hun nu altid vær't så stor på det. Og Dem har hun
da aldrig havt noget godt øje til.

REBEKKA.

Tror De, fru Rosmer var ved sin frdde forstand,

da hun skrev det brevet til Mortensgård?

MADAM HELSETH.

Det er så underligt med forstanden, frøken.

Rent ifra sig selv tror jeg nu ikke hun var.

REBEKKA.

Men hun blev da som forstyrret, da hun fik

, at hun ikl

skaben brød ud.

vide. at hun ikke kunde få børn. Det var da gal-

MADAM HELSETH.

Ja, det tog svært på hende, stakkers frue.

REBEKKA

(tar hækletøjet og sætter sig i stolen ved vinduet}.

For resten, — tror ikke De også, at det i

grunden var godt for pastoren, madam Helseth?

MADAM HELSETH.

Hvilket, frøken?

REBEKKA.

At her ingen børn blev af. Hvad?

MADAM HELSETH.

Hm, jeg véd ikke rigtig, hvad jeg skal sige

til det.
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REBEKKA.

Jo, De kan tro mig. Det var det bedste for

ham. Pastor Rosmer er ikke skikket til at gå her

og høre på ungeskrig.

MADAM HELSETH.

Små barn skriger ikke på Rosmersholm, frøken.

REBEKKA

(ser på hende).

Skriger de ikke?

MADAM HELSETH.

Nej. Her på gården har de små barn aldrig

brugt at skrige, så længe folk kan mindes.

REBEKKA.

Det var da underligt.

MADAM HELSETH.

Ja, er ikke det underligt? Men det ligger til

slægten. Og så er der én underlig ting til. Når de

blir større, så ler de aldrig. Ler aldrig, så længe
de lever.

REBEKKA.

Det vilde da være besynderligt
—

MADAM HELSETH.

Har frøkenen nogen eneste gang hørt eller set

pastoren le?

REBEKKA.

Nej,
— når jeg tænker mig om, så tror jeg

næsten. De har ret. Men menneskene ler nu i det

hele ikke meget her på disse kanter, synes jeg.

MADAM HELSETH.

De gør ikke det. Det begyndte på Rosmers-
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holm, siger folk. Og så har det vel bredt sig ud,

som et slags smitte, det også, kan jeg tro.

REBEKKA.

De er en dybsindig kone, De, madam Helseth.

MADAM HELSETH.

A, frøkenen skal ikke sidde og gøre nar — .

(lytter. I Hys, hys,
— nu kommer pastoren ned. Han

liker ikke at se fejekosten her inde.

(Lun går ud gennem doren til hojre.)

(JOHANNES ROSMEB, med stok og hat i hånden, kommer ind fra forstuen.)

ROSMER.

God morgen, Rebekka.

REBEKKA.

God morgen, kære. (lidt efter; hækler.) Skal du ud?

ROSMER.

Ja.

REBEKKA.

Vejret er jo så vakkert.

ROSMER.

Du så ikke op til mig imorges.

REBEKKA.

Nej,
—

jeg gjorde ikke det. Ikke idag.

ROSMER.

Vil du ikke gøre det herefter heller?

REBEKKA.
o

A, jeg véd ikke endnu, du.

ROSMER.

Er der kommet noget til mig?
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REBEKKA.

„Amtstidenden" er kommet.

ROSMER.

.,Amtstidenden" — !

REBEKKA.

Den ligger der på bordet.

ROSMER

(sættcr hat og stok fra sig).

Står der noget
— ?

REBEKKA.

Ja.

ROSMER.

Og så sender du den ikke op
—

REBEKKA.

Du får tidsnok læse den.

ROSMER.

Nå så. (t'ir bladet njj læser stående ved l)ordet.) — Hvadl
— — „kan ikke noksom advare imod karakterløse

overløbere" — . (ser hen på hende.) De kalder mig en

overløber, Rebekka.

REBEKKA.

Der nævnes ikke noget navn.

ROSMER.

Det er jo det samme, (læser videre.) — „lønlige
forrædere imod den gode sag"

—
.
—

„Judasnaturer,

som frækt bekender sit frafald, så snart de tror, at

det belejlige og
—

profitableste tidspunkt er kommet".

„ Hensynsløst attentat på ærværdige forfædres efter-
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mæle" —
.
—

„i påvente af at øjeblikkets magt-
havere ikke vil lade en passende belønning ude-

blive." (iffigger avisen på bordet.) Og det skriver de om
mig. De, som har kendt mig så længe og så nøje.
Dette, som de ikke selv tror på. Dette, som de

véd, at der ikke er et eneste sandt ord i,
— det

skriver de alligevel.

REBEKKA.

Der står mere endnu.

ROSMER
(tar atter avisen).

—
„undskyldning i en uøvet dømmekraft" — .

—
„fordærvelig indflydelse,

— kanske udstrakt også
til områder, som vi foreløbig ikke vil gøre til gen-
stand for offentlig omtale eller påtale"

—
. (ser på.

Ilende.) Hvad er det?

REBEKKA.

De sigter til mig, kan du skønne.

ROSMER

(lægger avisen fra sig).

Rebekka, — dette ber er uliæderlige mænds færd.

REBEKKA.

Ja, jeg synes ikke, de bar noget at la' Mortens-

gård høre.

ROSMER

(går om på gulvet).

Her må bringes redning. Alt, bvad godt er i

menneskene, går tilgrunde, bvis dette får vare ved.

Men det skal det ikke! A, bvor glad,
— bvor glad

jeg vilde føle mig, om jeg kunde få det til ut lysne
lidt i al denne skumle styghed.
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REBEKKA

(rejser sig).

Ja, ikke sandt, du? I dette her har du noget
stort og herligt at leve for!

ROSMER.

Tænk, om jeg kunde vække dem til selverken-

delse. Bringe dem til at angre og til at skamme

sig for sig selv. Få dem til at nærme sig hverandre

i fordragelighed,
—

i kærlighed, Rebekka.

REBEKKA.

Ja, sæt bare al din evne ind på dette, og du

skal se, du vinder.

ROSMER.

Jeg synes, det måtte kunne lykkes. A, hvilken

fryd det da vilde bli' at leve livet. Ingen hadefuld

strid mere. Bare kappestrid. Alle øjne rettede mod
det samme mål. Alle viljer, alle sind stevnende

fremad, — opad,
— enhver ad sin egen naturnød-

vendige vej. Lykke for alle,
— skabt igennem alle.

(kommer til at se iid i det fri. farer sammen og siger tungt:) All!

Ikke gennem mig.

REBEKKA.

Ikke — ? Ikke gennem dig?

ROSMER.

Og ikke for mig heller.

REBEKKA.

A, Rosmer. lad ikke slig tvil komme op i dig,

ROSMER.

Lykke.
— kære Rebekka, — lykke, det er først

og fremst den stille, glade, trygge følelse af skyld-
frihed.
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REBEKKA

(ser hen for sig).

Ja, dette med skyld
—

.

ROSMER.

A, det kan du så lidet dømme om. Men jeg
—

REBEKKA.

Du mindst !

ROSMER

(peger iid mod vinduet).

Møllefossen.

REBEKKA.

A, Rosmer — !

(madam HELSETH ser ind gennem døren til højre.)

MADAM HELSETH.

Frøken!

REBEKKA.

Siden, siden. Ikke nu.

MADAM HELSETH.

Bare et ord, frøken.

(liEBEKKA går hen til døren, madam helseth meddeler hende noget. De
taler en stund hviskende sammen, madam helseth nikker og gåi-.)

ROSMER

(urolig).

Var det noget til mig?

REBEKKA.

Nej, det var bare husets sager.
— Nu skulde

du gå ud i den friske luft, kære Rosmer. Gå rigtig

langt, skulde du.

ROSMER
(tar hatten).

Ja, kom. Så går vi sammen.
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REBEKKA.

Nej, kære, jeg kan ikke nu. Du får gå alene.

Men ryst så alle disse tunge tankerne af dig. Lov

mig det.

ROSMER.

Dem får jeg nok aldrig rystet af,
— er jeg

ræd for.

REBEKKA.

A, men at noget så grundløst kan ta' dig med

slig magi — !

ROSMER.

Desværre, — det er nok ikke så grundløst, du.

Jeg har ligget og grublet over det hele natten.

Beate har kanske set rigtig alligevel.

REBEKKA.

I hvad, mener du?

ROSMER.

Set rigtig, da hun trode, jeg elsked dig, Rebekka.

REBEKKA.

Set rigtig i det?

ROSMER

(lægger hatten på bordet).

Jeg går og tumler med det spørsmål,
— om

ikke vi to hele tiden har dåret os selv — når vi

kaldte vort forhold for venskab.

REBEKKA.

Mener du kanske, at det lige så godt kunde

kaldes et — ?

ROSMER.

—
kærlighedsforhold. Ja, du, jeg mener det.
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Allerede mens Beate leved, var det dig, jeg gav
alle mine tanker til. Det var dig alene, jeg stunded
efter. Det var hos dig, jeg følte denne stille, glade,

hegærløse lyksalighed. Når vi tænker os rigtig om,
Rebekka. — så begyndte vort samliv som en sød,

londomsfuld barneforelskelse. Uden krav og uden
drømme. Følte ikke du det også på slig vis? Sig

mig det.

REBEKKA

(kæniper med sig selv).

A, — jeg véd ikke, hvad jeg skal svare dig.

ROSMER.

Og det er dette inderlige liv i hinanden og for

hinanden, som vi har ta't for venskab. Nej, du, —
vort forhold har været et åndeligt ægteskab

— kan-

ske lige fra de første dagene af. Derfor er der

brøde hos mig. Jeg iiavde ikke ret til det. — ikke

lov for Beates skyld.

REREKKA.

Ikke lov til at leve i lykke? Tror du det,

Rosmer?

ROSMER.

Hun så på vort forhold med sin kærligheds

øjne. Donite vort forhold efter sin kærligheds art.

Naturligvis. Beate kunde ikke dønmie anderledes,
end hun gjorde.

REBEKKA.

Men hvor kan du da anklage dig selv for

Beates vildfarelse!

ROSMER.

I kærlighed til mig,
—

på sin made, — gik hun
i møllefossen. Den kendsgerning står fast, Rebekka.
Den kommer jeg aldrig ud over.

HENRIK IBSENS SAMLEIIE VÆBKKB. VIII. S
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REBEKKA.
O

A, tænk ikke |)å andet end den store, skønne

opgave, som du liar sat dit liv ind på!

ROSMER

(ryster på hodet).

Den kan visst aldrig føres igennem, du. Ikke

af mig. Ikke efter det, jeg nu véd.

REBEKKA.

Hvorfor ikke af dig?

ROSMER.

Fordi der aldrig vindes sejr for en .sag, som
har sit udspring i brøde.

REBEKKA

(i udbrud).

A, dette her er slægtstvil.
—

slægtsangst,
—

slægtsskrupler. De snakker her om, at de døde
kommer igen som jagende, hvide heste. Jeg synes,
dette her er noget sligt.

ROSMER.

Lad det være, hvad det være vil. Hvad hjælper
det, når jeg nu ikke kan komme ifra det? Og du
kan tro mig, Rebekka. Det er, som jeg siger. Den

sag, som skal vinde frem til varig sejr,
— den må

bæres af en glad og skyldfri mand.

REBEKKA.

Er glæden da så rent umistelig for dig, Rosmer?

ROSMER.

Glæden? Ja, du, — det er den.

REBEKKA.

For dig, som aldrig kan le?
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ROSMER.

Alligevel. Du kan tro, jeg har store anlæg til

at være glad.

REBEKKA.

Nu skal du gå, kære. Langt,
—

rigtig langt.
Horer du det? — Se, her er din hat. Og her har
du slokken.

ROSMER

(tar begge dele).

Tak. Og du går ikke med?

REBEKKA.

Nej, nej, jeg kan ikke nu.

ROSMER.

Ja-ja da. Du er nu med mig alligevel.

(han går ud genneni forstuen. Lidt efter kikker rebekka ud lag den
åbne dor. Derpå går hun hen mod doron til liojre.)

REBEKKA

(åbner og siger halvhøjt).

Se så, madam Helseth. Nå kan De slippe
ham ind.

(hun går henover iniod vinduet.l

(Kort efter kommer rektor kroi.l ind fra hojre. Han hilser taus og
almålt og beholder sin hat i hånden.)

KROLL.

Han er altså gåt?

REBEKKA.

Ja.

KROLL.

Plejer han gå langt?

REBEKKA.
o

A ja. Men idag er han så uberegnelig. Og
dersom De ikke vil træffe ham —
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KROLL.

Nej, nej. Det er Dem, jeg ønsker at tale med.

Og ganske alene.

REBEKKA.

Så er det bedst, vi nytter tiden. Sid ned, herr

rektor.

(linn sætter si;r i læneslolen ved vinduet. ni;KTon kroll sætter sig på
en stol ved sidi'n al' hendi'.|

KROLL.

Frøken West, — De kan vel neppe forestille

Dem, hvor dybt og smerleligt det går mig til hjertet,— dette omslag, som er sket med Johannes Rosmer.

REBEKKA.

Vi var forberedt på, at så vikle ske — i først-

ningen.

KROLL.

Bare i førstningen?

REBEKKA.

Rosmer havde det sikre håb, at sent eller lid-

ligt vikle De nok gå med ham.

KROLL.

REBEKKA.

Både De og alle hans andre venner.

KROLL.

Ja. der ser De! Så skrøl)elig er hans dømme-
kraft, når det gælder mennesker og forhold i livet.

REBEKKA.

For resten, — når nu altså han føler det som
en fornodenhed at frigore sig til alle sider —
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KHOLL.

Ja men se,
— det er netop det, som jeg ikke tror.

REBEKKA.

Hvad tror De da?

KROLL.

Jeg tror, det er Dem. som står bag det hele.

REBEKKA.

Det har De fra Deres frue, rektor Kroll.

KROLL.

Det kan være hgegyldigt, hvem jeg har det fra.

Men visst er det, at jeg bærer på en stærk tvil. —
en overmåde stærk tvil, siger jeg,

— når jeg tænker

mig om og lægger sammen hele Deres adfærd hge
siden De kom hid.

REBEKKA

(ser pa ham).

Det foresvæver mig, at der var en tid, da De
bar på en overmåde stærk tro til mig, kære rektor.

En varm tro, havde jeg nær sagt.

KROLL

(dæmpetl.

Hvem kunde ikke De forhekse, — når De la'

an på det?

REBEKKA.

La' jeg an på at — !

KROLL.

Ja, det gjorde De. Jeg er ikke så tosset nu

længer, at jeg bilder mig ind, der var nogen folelse

med i spillet. De vilde simpelt hen skaffe Dem ind-
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pas på Rosmersholm. Sætte Dem fast her. Det val-

det, jeg skulde hjælpe Dem med. Nu ser jeg det.

REBEKKA.

De luir altså rent ghmit, at det var Beate, som

tigged og trygled mig om at flytte her ud.

KROLL.

Ja, da De havde fåt forhekset hende også. Eller

kan det kaldes for venskah, det, som hun kom til

at føle for Dem? Det slog over i forgudelse,
—

i

tilbedelse. Det arted ud til,
— hvad skal jeg kalde

det? — til et slags desperat forelskelse. Ja, det er

det rette ord.

REBEKKA.

De får være så god at huske på Deres søsters

tilstand. Hvad mig angår, så tror jeg ikke, jeg kan

siges at være overspændt på nogen made.

KROLL.

Nej, det er De visselig ikke. Men desto far-

ligere hlir De for de mennesker, som De vil vinde

niagt over. De har så let for at handle med over-

læg og fuld rigtig beregning,
—

just fordi De hærer

på et koldt hjerte.

REBEKKA.

Koldt? Er De så sikker på det?

KROLL.

Nu er jeg ganske viss på det. Ellers havde
De ikke kunnet gå her år efter år og forfølge Deres

mål så urokkelig. Ja, ja,
— De har nad', jfivad De

vilde. De har fåt ham og det hele i Deres magt.
Men for at sætte alt dette igennem, har De ikke

skyd' at gøre ham ulykkelig.
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REBEKKA.

Det er ikke sandt. Det er ikke mig. Det er

Dem selv, som har gjort ham ulykkelig.

KROLL.

Har jeg!

REBEKKA.

Ja, da De leded ham ind i den indhildning, at

han var skyld i den forfærdelige ende, som det tog
med Beate.

KROLL.

Så det har dog altså grehet ham så dybt?

REBEKKA.

Det kan De vel tænke Dem. Så blodt et sind

som hans —

KROLL.

Jeg trode, at en såkaldt frigjort mand forstod

at sætte sig ud over alle skrupler.
— Men der har

vi det altså! A ja,
—

i grunden så var det jo nok

det, jeg vidste. Ætlingen af de mænd, som her ser

ned på os,
— han slipper nok for at rive sig løs fra

det, som uafhændelig er gåt i arv fra slægt til slægt.

REBEKKA
(ser tankefuld ned for sig).

Johannes Rosnier har svært dybe rødder i slæg-
ten. Det er både visst og sandt.

KROLL.

Ja, og det skulde De ta't hensyn til, ifald De
havde havt hjertelag for ham. Men De kunde vel

sagtens ikke ta' den slags hensyn. Deres forudsæt-

ninger er jo så himmelvidt forskellige fra hans.
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REBEKKA.

Hvilke forudsætninger, mener De?

KROLL.

Jeg mener forudsætningerne i udspringet. I op-

rindelsen, — frøken West.

REBEKKA.

Nå så. Ja, det er ganske sandt — jeg er gat
ud fra meget ringe forhold. Men alligevel

—

KROLL.

Det er ikke stand og stilling, jeg sigler til. Jeg
tænker på de moralske forudsælninger.

REBEKKA.

Forudsætninger
— ? For hvad?

KROLL.

For at De overhodet blev til.

REBEKKA.

Hvad er det, De siger!

KROLL.

Jeg siger det jo kun, fordi det forklarer hele

Deres adfærd.

REBEKKA.

Jeg forstår ikke dette. Fidd besked vil jeg ha'!

KROLL.

-Jeg trode sandelig, De havde fuld besked. Det
vilde dog ellers være besynderligt, at De lod Dem
adoptere af doktor West —

REBEKKA

(rejser sigj.

Ah så Nu forstår jeg.
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KROLL.

— at De antog hans navn. Deres mors navn
var Gamvik.

REBEKKA

(går henover gulvet).

Min fars navn var Gamvik, herr rektor.

KROLL.

Deres mors hestilhng måtte jo tidt og jævnt
bringe hende sammen med distriktslægen.

REBEKKA.

Det har De ret i.

KROLL.

Og så tar han Dem til sig,
— straks da Deres

mor var død. Han behandler Dem hårdt. Og dog
blir De hos ham. De véd, at han ikke vil efterlade

Dem en eneste skilling. De fik jo Ijare en kasse

bøger. Og dog holder De ud hos ham. Bærer over

med ham. Plejer ham iige til det sidste.

REBEKKA

(lieime ved Ijordet, ser hånligt på liam>.

Og at jeg gjorde alt dette, — det forklarer De
deraf, at der var noget usædeligt,

—
noget forbrydersk

ved min tilblivelse!

KROLL.

Hvad De gjorde for ham, udieder jeg af et uvil-

kårligt datterligt instinkt. Hele Deres færd for resten

holder jeg for et udslag af Deres oprindelse.

REBEKKA

(heftigf.

Men der er ikke et sandt ord i alt, hvad De
siger! Og det kan jeg bevise! For doktor West var

ikke kommen til Finmarken, da jeg blev født.
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KROLL.

Undskykl,
— frøken. Han kom der op året i

forvejen. Det har jeg undersøgt.

REBEKKA.

De tar
fejl, siger jeg! De tar aldeles fejl!

KROLL.

De sa' her i forgårs, at De var ni og tyve år.

Gilc i det (redivte.

REBEKKA.

Så? Sa" jeg det?

KROLL.

Ja, De gjorde. Og deraf kan jeg regne ud —

REBEKKA.

Stop! Det hjælper ikke at regne. For jeg kan

lige så gerne sige Dem det straks: Jeg er et år

ældre, end jeg gir mig ud for.

KROLL

(smiler vantro).

Virkelig? Det er noget nyt. Hvorledes er det

kommet?

REBEKKA.

Da jeg havde fyldt de fem og tyve, så syntes

jeg,
—

ugift som jeg var, — at jeg blev så rent for

gammel. Og så tog jeg mig for at lyve et år af.

KROLL.

De? En frigjort kvinde. Nærer De fordomme

angående giftealderen?

REBEKKA.

Ja, det var tossedumt, — og latterligt også. Men
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der blir altid hængende et eller andet ved en, som
en ikke kan gøre sig fri for. Vi er nu slig.

KROLL.

Lad så være. Men regningen kan bli rigtig

alligevel. For doktor West var deroppe på et flyg-

tigt besøg året forinden han blev ansat.

REBEKKA

(brj-der iid).

Det er ikke sandt!

KROLL.

Er det ikke sandt?

REBEKKA.

Nej. For det har mor aldrig talt om.

KROLL.

Så hun har ikke det?

REBEKKA.

Nej, aldrig. Og ikke doktor West heller. Aldrig
med et ord.

KROLL.

Kunde ikke det være, fordi de begge to havde

grunde til at springe et år over? Ligesom De har

gjort, frøken West. Det er kanske en ejendomme-
lighed i slægten.

REBEKKA

(pnr omkring, knuger og vrider liænderne).

Det er umuligt. Det er bare noget, De vil bilde

mig ind. Aldrig i verden er det sandt, dette her.

Kan ikke være sandt! Aldrig i verden — !
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KROLL

(rejser sig).

Men, kære, — hvorfor i Guds navn tar De så

på vejV De gør mig rent forfærdet! Hvad skal jeg
tro og tænke — !

REBEKKA.

Ingen ting. De skal hverken tro eller tænke

noget.

KROLL.

Så må De sandelig forklare mig. hvorledes De
kan ta' Dem den sag,

— den mulighed så nær.

REBEKKA

(flitter sig).

Det er jo så ganske ligefrem, rektor Kroll. Jeg
har da ikke lyst til at gå her og gælde for et uægte
barn.

KROLL.

Nå så. Ja-ja, lad os slå os til ro med den for-

klaring
—

foreløbig. Men så har De jo altså beholdt]

en viss — fordom på det punkt også.

REBEKKA.

Ja, jeg liar vel det.

KROLL.

Nå, jeg tænker, det er ligedan bevendt med
det meste af delte her, som De kalder for Deres

frigjorthed. De har læst Dem til en hel hoh nye I

tanker og meninger. De har fåt vide et slags besked

om forskninger på forskellige områder, — Ibrskninger,
som synes at omstyrte adskilligt af det, der hidtil

hos os har gældt for uomstødeligt og uangribeligt.
Men alt dette er bare ble't en viden hos Dem, frø-

ken West. En kundskab. Det er ikke gat Dem i

blodet.

I
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REBEKKA

(betænkelig).

Kan hænde, De har ret i det.

KROLL.

Ja, bare prøv De Dem selv, så skal De se!

Og nar det står slig til med Dem, så kan en sag-
lens vide, hvorledes det er fat med Johannes Rosmer.
Det er jo den rene, skære galskab,

— det er at

rende lige lukt ind i fordærvelsen, når han vil træde

åbenlyst frem og bekende sig som en frafalden!

Tænk, — han med denne skyhed i sindet! Tænk
Dem ham forstodt, — forfulgt af den kreds, han
hidtil har tilhørt. Udsat for hensynsløse angreb af

de bedste i samfundet. Aldrig i dette liv bhr han
mand for at stå det ud.

REBEKKA.

Han må stå det ud! Nu er det for sent for

ham at trække sig tilbage.

KROLL.

Aldeles ikke for sent. Ikke på nogen made.
Hvad der er sked, det kan ties ned, — eller det kan
i det mindste fortolkes som en blot og bart forbi-

gående om end beklagelig vildfarelse. Men — én

forholdsregel er rigtignok uomgængelig fornøden.

REBEKKA.

Og hvad er det for noget?

KROLL.

De må få ham til at legalisere forholdet, frøken

West.

REBEKKA.

Det forhold, som han står i til mig?
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KROLL.

Ja. De må se at få ham til det.

REBEKKA.

De kan altså slet ikke gøre Dom fri for den

tro, at vort forhold trænger til at — legaliseres, som
De siger?

KROLL.

Jeg vil ikke indlade mig nærmere på sagen selv.

Men jeg tror rigtignok at ha' iagttaget, at der, hvor

det falder lettest at bryde med alle såkaldte fordomme,
det er i

— hm.

REBEKKA.

Det er i forholdet mellem mand og kvinde.

mener De?

KROLL.

Ja,
—

oprigtig talt,
—

jeg tror det.

REBEKKA

(driver henover gulvet og ser ud gennem vinduet).

Jeg havde nær sagt,
—

gid De havde ret. rektor

KroU.

KROLL.

Hvad mener De med det? De siger det så

besynderlig.

REBEKKA.
o

A hvad! Lad os ikke snakke mere om de

ting.
— Ah, — der kommer han.

KROLL.

Allerede! Så vil jeg gå.

REBEKKA

ihen fil ham'.

Nej,
— bli' her. For nu skal De få høre noget.
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KROLL.

Ikke nu. Jeg synes ikke, jeg tåler at se ham.

REBEKKA.

Jeg ber Dem, — bli'. Gør det. Ellers vil De

angre det siden. Det er sidste gang jeg be'r Dem
om noget.

KROLL

(ser forundret på herulo og lægger hatten fra sig).

Nu vel, frøken West. Lad så være da.

(Det er en stund stille. Da kommer Johannes rosmer ind fra forstuen.)

ROSMER
(ser rektoren, standser i doren).

Hvad! — Er du her!

REBEKKA.

Han vilde helst ikke ha' modt dig, Rosmer.

KROLL

^uvilkårligt).

Du!

REBEKKA.

Ja, herr rektor. Rosmer og jeg
— vi siger du

til hinanden. Forholdet imellem os har ført det

med sig.

KROLL.

Var det det, som De lovte, jeg skulde få høre?

REBEKKA.

Både det — og lidt mere til.

ROSMER

(kommer nærnierel.

Hvad er hensigten med besøget her idag?
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KROLL.

Jeg vilde endnu en gang prøve på at standse

dig og vinde dig tilbage.

liOSMER

(peger på avisen).

Efter det, som står der?

KROLL.

Jeg har ikke skrevet det.

ROSMER.

Gjorde du noget skridt for at holde det tilbage?

KROLL.

Det vilde ha' været uforsvarligt iniod den sag,

jeg tjener. Og desuden så stod det ikke i min magt.

REBEKKA
(fiver avisen i styki<er, kroller stuniperne sammen og kaster dem bag

ovnen).

Se så. Nu er det ude af øje. Og lad det så

være ude at' sind også. For der kommer ikke mere
af. den slags, Rosmer.

KROLL.

A ja, kunde De så sandt mage det s å.

REBEKKA.

Kom, og lad os sælte os, kære. Alle tre. Så
vil jeg sige det altsammen.

ROSMER

(sætter sig nvilkårligl).

Hvad er det for noget, som er kommet over

dig, Rebekka! Denne uhyggelige ro — . Hvad er

det for noget?
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REBEKKA.

Beslutningens ro. (sætter sig.) Sæt Dem, De også,
rektor.

(rektor kroll tar plads i sofaen.)

ROSMER.

Beslutningens, siger du. Hvilken beslutning?

REBEKKA.

Jeg vil gi' dig igen. hvad du trænger for at

leve livet. Du skal få din glade skyldfrihed tilbage,

kære ven.

ROSMER.

Men hvad er dog dette!

REBEKKA.

Jeg vil bare fortælie. Der behøves ikke andet.

ROSMER.

Nu!'

REBEKKA.

Da jeg var kommen her ned fra Finmarken —
sammen med doktor West, — så syntes jeg, at der

ligesom åbned sig en ny, stor, vid verden for mig.
Doktoren havde lært mig både løst og fast. Alt det

spredte, som jeg vidste om tingene i livet den gang.
(kæmpende og neppe hørligt.) Og Så

KROLL.

sa .•'

9

ROSMER.

Men, Rebekka, — dette her véd jeg jo.

REBEKKA

(tar sig sammen).

Ja, ja,
— det har du i grunden ret i. Du véd

nok om dette.

HtNRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. \ Ul. 9
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KROLL

(ser fast på hende).

Det er kanske rettest, at jeg går.

REBEKKA.

Nej, De skal bli' siddende, kære rektor, (til

RosMER.) Ja, det var altså det, ser du, — jeg vilde

være med i den nye tid, som brød frem. Være med
i alle de nye tankerne. — Rektor Kroll fortalte mig
en dag, at Ulrik Brendel havde havt svær magt over

dig en tid, mens du endnu var gut. Jeg syntes, det

måtte kunne gå an for mig at ta' dette her op igen.

ROSMER.

Kom du hid med en dulgt hensigt
—

!

REREKKA.

Jeg vilde, at vi to skulde gå sammen fremad i

frihed. Altid videre. Altid yderligere frem. — Men
så var der jo denne skumle, uoverstigelige mur imel-

lem dig og den hele, fulde frigørelse.

ROSMER.

Hvilken mur, mener du? '

REBEKKA.

Jeg mener det, Rosmer, at du ikke kunde vokse

dig fri uden i det lyse solskinnet. Og så gik du

her og skranted og sygned i et sligt ægteskabs
mørke.

ROSMER.

Aldrig før idag har du talt til mig om mil

ægteskab på den made.

REBEKKA.

Nej, det turde jeg ikke, for så havde jeg
skræmt dig.
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t

KROLL

(nikker til bosmeb).

Hører du det?

REBEKKA

(blir ved).

Men jeg skønte godt, hvor frelsen var for dig.

Den eneste frelse. Og så handled jeg.

ROSMER.

Hvad er det for handlinger, du sigter til?

KROLL.

Vil De dermed sige, at — !

REBEKKA.

Ja, Rosmer — . (rejser sig. I Bli' bare siddende.

De også, rektor Kroll. Men nu må det for dagen.
Det var ikke dig, Rosmer. Du er skyldfri. Det var

mig, som lokked — , som kom til at lokke Beate

ud på de vildsomme veje
—

Rebekka!

ROSMER

(springer op).

KROLL

(op fra sofaen).

—
på de vildsomme veje!

REBEKKA.

På de veje,
— som førte til møllefossen. Nu

véd I det, begge to.

ROSMER

(som bedøvet).

Men jeg forstår ikke — . Hvad er det, hun står

og siger? Jeg forstår ikke et ord — !

9*
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KROLL.

A jo, du. Jeg begynder at forstå.

ROSMER.

Men hvad har du da gjort! Hvad har du da

kunnet sige hende for noget? Der var jo intet.

Slet intet!

REBEKKA.

Hun fik vide. at du holdt på at arbejde dig ud

af alle de gamle fordommene.

ROSMER.

Ja, men det gjorde jeg jo ikke dengang.

REBEKKA.

Jeg vidste, at du snart vilde komme til at

gøre det.

Aha!

KROLL

(nikker til rosmer).

ROSMER.

Og så? Hvad mere? Nu vil jeg vide rester

også.

REBEKKA.

En tid bagefter
— så bad og bønfaldt jeg hend^

om, at jeg måtte få rejse fra Rosmersholm.

ROSMER.

Hvorfor vilde du rejse
—

dengang?

REBEKKA.

Jeg vilde ikke rejse. Jeg vilde bli* her, hvoj

jeg var. Men jeg sa' til hende, at det nok var beds

for os alle — om jeg kom bort i tide. Jeg lod hendj
forstå, at blev jeg længere her,

— så kunde der.

.så kunde der ske, — hvad det så skulde være.
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ROSMER.

Dette er altså, hvad du har sagt og gjort.

REBEKKA.

Ja, Rosmer,

ROSMER.

Det var det, som du kaldte at handle.

REBEKKA

(med brudt stemme)

Jeg kaldte det så, ja.

Har
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den ulykkelige syge, gåt her og trod på! Trod så

fuldt og fast! Så uryggelig! (ser op på rebekka.) Og
aldrig vendte hun sig til mig. Aldrig med et ord!

Å, Rebekka, — jeg ser det på dig,
— du har rådet

hende fra det!

REBEKKA.

Hun havde jo sat sig i hodet, at hun, — som
børnløs hustru, ikke havde ret til at være her. Og
så hildte hun sig ind, det var pligt imod dig at

vige pladsen.

ROSMER.

Og du, — du gjorde intet for at få hende ud

af denne indhildning?

REBEKKA.

Nej.

KROLL.

De bestyrked hende kanske i den? Svar!

Gjorde De ikke det?

REBEKKA.

Hun forstod mig vel så, kan jeg tro.

ROSMER.

Ja, ja,
—

og for din vilje bøjed hun sig i alle

ting. Og så gav hun plads. (springer op.) Hvor kunde,
— hvor kunde du drive dette forfærdelige spil!

REBEKKA.

Jeg syntes, at her var to liv at vælge imellem,

Rosmer.

KROLL

(strængt og myndigt).

De havde ingen ret til at træffe et sligt valg!

i
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REBEKKA

(heftig).

Men tror I da, at jeg gik her og handled med
kold og kløgtig fatning! Jeg var da ikke sh"g, den-

gang, som nu, da jeg står og fortæller det. Og så
er der da vel to slags vilje i et menneske, skulde

jeg mene! Jeg vilde ha' Beate væk. På den ene
måden eller på den anden. Men jeg trode aldrig, at

det skulde komme alligevel. Ved hvert skridt, som
! jeg fristed og voved fremad

, syntes jeg ligesom
noget skreg indeni mig: Nu ikke længer! Ikke et

skridt længer!
— Og så kunde jeg ikke la' det være

ondda. Jeg måtte friste et bitte hdet gran til. Bare
et eneste et. Og så et til — og altid et til. — Og
så kom det. — Det er på den vis, sligt noget går
for sig.

(kort taushed.)

ROSMER
(til REBEKKA).

Hvorledes tror du, det herefter skal gå med
dig? Efter dette?

REBEKKA.

Med mig får det gå, som det kan. Det kommer
det ikke så nøje an på.

KROLL.

Ikke et ord, som tyder på anger. Føler De
kanske ingen?

REBEKKA

(koldt afvisende).

Undskyld, herr rektor, — det er en sag, som
ikke kommer nogen anden ved. Det skal jeg nok
'klare med mig selv.



132

KROLL

llil bosmer).

Og denne kvinde er det. som du lever under

tag sammen med. I tortroligt forhold til. (ser om på

portrætterne I A, — de, soui er borte, — de skulde hare

se op nu!

ROSMER.

Gar du indover til hyen?

KROLL

(tar siu hatj.

Ja. Jo før jo heller.

ROSMER

(tar ligeledes siu hal).

Så gar jeg med dig.

KROLL.

Vil du det! Ja, jeg tænkte nok, vi ikke helt

havde mistet dig.

ROS.MEU.

Kom så, Kroll! Kom så!

(De går begge ud gennem forstuen uden at se til bkbekka).

(Lidt elter går rebekka forsigtig lien til vinduet og kikker ud niellem

blomsterne.)

REBEKKA

(taler halvhojt med sig selvi.

Ikke over kloppen idag heller. Går ovenom.
Kommer aldrig over møllefossen. Aldrig, (går iVa vin-

duet.) Ja, ja da!

(hun går hen og trækker i klokkestrengen.)

(Kort elter kommer madam helseth iud fra hojre.)

MADAM HELSETH.

Hvad er det, frøken?
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REBEKKA.

Madcxni Helseth, vil De kanske være så snil at

få min rejsekoffert hentet ned fra loftet.

MADAM HELSETH.

Rejsekofferten ?

Jrebekka.

Ja, den brune sælskindskofferten, som De véd.

MADAM HELSETH.

Ja vel. Men Gud bevare mig,'
— vil da frøkenen

ud og rejse?

REBEKKA.

Ja, — nu vil jeg ud og rejse, madam Helseth.

MADAM HELSETH.

Og det så fort på timen!

REBEKKA.

Så fort jeg har fåt pakket.

MADAM HELSETH.

Nu har jeg da aldrig hørt magen ! Men frøkenen

kommer da vel snart igen, véd jeg?

REBEKKA.

Jeg ko*mmer aldrig mere igen.

MADAM HELSETH.

Aldrig! Men Herregud, hvorledes skal det bli'

her på Rosmersholm, når ikke frøken West er her

længer? Nu havde den stakkers pastoren fåt det så

godt og hyggeligt.

REBEKKA.

Ja, men idag er jeg biet ræd, madam Helseth.
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MADAM HELSETH.

Ræd! Jøsses, — hvorfor det da?

REBEKKA.

Jo, for jeg synes, jeg har set ligesom et skimt

af hvide heste.

MADAM HELSETH.

Af hvide heste! Midt på lyse dagen!

REBEKKA.

Å, de er nok ude både tidHg og sent, — de

hvide hestene på Rosmersholm. (slir over.) Nå, — det

var altså rejsekofferten, madam Helseth.

MADAM HELSETH.

Ja vel. Rejsekofferten.

(De går begge ud til højre.)



FJERDE AKT.

(Dagligstuen på Rosmersholm. Det er sen aften. Lampen, med skærm

over, brænder på bordet.)

(REBEKKA WEST står ved bordet og pakker nogle småting ned i en vad-

sæk. Hendes kåbe, hat og det hvide hæklede uldsjal hænger over sofa-

ryggen.)

(madam HELSETH kommer ind fra liøjre.)

MADAM HELSETH
(taler dæmpet og synes forbeholden).

Ja, nu er alle sagerne båret ud, frøken. De
står i køkkengangen.

REBEKKA.

Godt. Kusken er vel tilsagt?

MADAM HELSETH.

Ja. Han spør', hvad tid han skal være her

med vognen.

REBEKKA.

Jeg tænker, så omkring klokken elleve. Damp-
skibet går ved midnat.

MADAM HELSETH

(lidt nølende).

Men pastoren da? Hvis han nu ikke kommer

hjem til den tid?
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REBEKKA.

Jeg rejser alligevel. Skulde jeg ikke få se ham,
så kan De sige, at jeg skriver ham til. Et langt
brev. Sig det.

MADAM HELSETH.

Ja, det kan jo være bra' nok — dette med at

skrive. Men, stakkers frøken, — jeg synes nu, De
skulde prøve på at snakke med ham en gang til.

REBEKKA.

Kanske det. Eller kanske ikke alligevel.

MADAM HELSETH.

Nej,
— at jeg skulde opleve dette her, — det

havde jeg da aldrig tænkt!

REBEKKA.

Hvad havde De da tænkt, madam Helseth?

MADAM HELSETH.
O

A, jeg havde rigtignok tænkt, at pastor Rosmer
var reellere mand end som så.

REBEKKA.

Reellere?

MADAM HELSETH.

Ja min sandten siger jeg så.

REBEKKA.

Men, kære, hvad mener De da med det?

MADAM HELSETH.

Jeg mener, som sandt og ret er, frøken. Han
skulde ikke fri sig ifra det på den måden, ikke.
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REBEKKA

(ser på hende).

Hør nu her, madam Helseth. Sig mig ærhgt
og oprigtigt,

— hvorfor tror De, jeg rejser bort?

MADAM HELSETH,

Herregud, det er vel nødvendigt, frøken. Å
ja,

ja, ja! Men jeg synes rigtignok ikke, det er pent
gjort af pastoren. Mortensgård var da undskyldt,
han. For hun havde jo sin mand i live. Så de to

kunde ikke gifte sig sammen, om de aldrig så gerne
vilde. Men se, pastoren, han — hm!

REBEKKA

(med et svagt smil).

Skulde De kunnet tænkt Dem sligt noget om
mig og pastor Rosmer?

MADAM HELSETH.

Aldrig i verden. Ja, jeg mener, — ikke før idag.

REBEKKA.

Men idag altså — ?

MADAM HELSETH.

Nå, — efter alt det stygge, som folk siger der
skal stå om pastoren i bladene, så —

REBEKKA.

Aha!

MADAM HELSETH.

For det er min mening, at den mand, som kan

gå over til Mortensgårds reglion, ham kan en, min
sandlen, tro til hvad det så skal være.

REBEKKA.
o

A ja, det er vel så, det. Men jeg da? Hvad
siger De om mig?
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MADAM HELSETH.

Bevar's vel, frøken, — Dem synes jeg ikke det

er så stort at sige på. Det er vel ikke så godt for

et ensligt fruentimmer at stå imod, kan jeg tro. —
Vi er jo alle sammen mennesker, frøken West.

REBEKKA.

Det er et sandt ord, madam Helseth. Vi er

alle sammen mennesker. — Hvad lytter De efter?

MADAM HELSETH

(sagte).
o

A Jøsses, — der tror jeg han kommer lige

akkurat.

REBEKKA

(farer sammeDl.

Altså alligevel
—

! (bestemt.) Nå ja. Lad så være.

(JOHANNES R03MER kommer ind fra forstuen.)

ROSMER
(ser rejsetejet, vender sig til rebekka og sperger).

Hvad betyder dette her?

REBEKKA.

Jeg rejser.

ROSMER.

Straks?

REBEKKA.

Ja. (til MADAM HELSETH.) Altså klokkeH elleve-

MADAM HELSETH.

Godt og vel, frøken.

(hun går ud til højre).

ROSMER

(efter et kort ophold).

Hvor reiser du hen, Rebekka?



139

REBEKKA.

Nordover med dampskibet.

ROSMER.

Nordover? Hvad vil du der nord?

REBEKKA.

Det var jo der, jeg kom fra.

ROSMER.

Men der oppe har du jo ikke noget at gøre nu.

REBEKKA.

Det har jeg ikke her nede heller.

ROSMER.

Hvad tænker du da at ta' dig til?

REBEKKA.

Jeg véd ikke. Jeg vil bare se at få ende på det.

ROSMER.

Få ende på det?

REBEKKA.

Rosmersholm har knækket mig.

ROSMER

(blir opmærksom).

Siger du det?

REBEKKA.

Knækket mig sønder og sammen. — Jeg havde
så frisk og så modig en vilje, da jeg kom hid. Nu
er jeg bøjet ind under en fremmed lov. — Herefter-

dags tror jeg ikke, jeg tør vove mig til nogen ver-

dens ting.
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ROSMER.

Hvorfor ikke? Hvad er det for en lov, som du

siger, at du er - ?

REBEKKA.

Kære, lad os ikke tale om det nu. — Hvad
blev det så til med dig og rektoren?

ROSMER.

Vi har sluttet fred.

REBEKKA.

Ja så. Det blev altså til det.

ROSMER.

Han samled hele vor gamle vennekreds sam-

men hos sig. De har gjort mig det indlysende, at

arbejdet for at adle sindene. — det ligger slet ikke

for mig.
— Og det er desuden noget så håblost i sig

selv, du. — Jeg lar det ligge.

REBEKKA.

Ja, ja.
— det er vel kanske bedst så.

ROSMER.

Siger du det nu? Er du nu af den mening?

REBEKKA.

Jeg er kommen til den mening. I de sidste

par dagene.

ROSMER.

Du Ivver, Rebekka.

REBEKKA.

Lvver — !

I
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ROSMER.

Ja, du lyver. Du har aldrig trod på mig. Al-

drig har du irod, at jeg var mand for at kæmpe
den sag frem til nogeri sejr.

REBEKKA.

Jeg har trod, at vi to sammen skulde komme
til at magte det.

ROSMER.

Det er ikke sandt. Du har trod, at du selv

skulde kunne udrette noget stort i livet. At du
kunde bruge mig til det, som du vilde ha' frem.

At jeg kunde være dig tjenlig for dine formål. Det
har du Irod.

REBEKKA.

Hør nu, Rosmer —

ROSMER

(sælter sig tungt ned i sofaen).

A lad være! Jeg ser nu til hunds i det hele.

Jeg har været som en handske i dine hænder.

REBEKKA.

Hør nu, Rosmer. Lad os tales ved oin dette

her. Det blir sidste gang. (sætter sig i en stol ved sofaen.)

Jeg havde tænkt, at jeg vilde skrive dig til om det

altsammen, — når jeg var kommen der nord igen.
Men det blir vel bedst, at du straks får høre det.

ROSMER.

Har du endnu mere at tilstå?

REBEKKA.

Jeg har det store igen.

HKNBIK IBSENS SAMLEDE VÆRKEB. VIU. 10
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ROSMER.

Hvilket store?

REBEKKA.

Det, som du aldrig har anet. Det, som gir

både lys og skygge lil alt det øvrige.

ROSMER

(ryster p;"i hodet).

Jeg forstår ikke noget af dette.

REBEKKA.

Det er ganske sandt, at jeg engang la' mine

garn ud for at vinde indpas her på Rosmersholm.
For jeg mente som så, at jeg nok skulde komme til

at gøre min lykke her. Enten på den ene måden
eller på den anden, — skønner du.

ROSMER.

Du Hk da også drevet igennem
— det, som

du vilde.

REBEKKA.

Jeg tror, jeg kunde drevet igennem, hvad det

så skulde være — dengang. For da havde jeg endnu
min modige, fribårne vilje. Jeg kendte ikke hensyn
at ta'. Ikke forhold at vige af vejen for. — Men så

kom begyndelsen til det, som har knækket viljen i

mig
—

og skræmt mig så ynkelig for hele livet.

ROSMER.

Hvad kom? Tal, så jeg kan forstå dig.

REBEKKA.

Da kom det over mig,
— dette vilde, ubetvinge-

lige begær
—

. A, Rosmer — !
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ROSMER.

Begær? Du — ! Efter hvad?

REBEKKA.

Efter dig.

ROSMER
(vil springe op).

Hvad er dette!

REBEKKA

(standser ham).

Bliv siddende, kære. Nu skal du få høre videre.

ROSMER.

Og du vil sige
— at du har elsket mig

—
på

slig vis!

REBEKKA.

Jeg syntes, det måtte kaldes at elske — den-

gang. At dette var kærlighed, syntes jeg. Men det

var det kke. Det var, som jeg siger dig. Det var

et vildt, ubetvingeligt begær.

ROSMER
(med mojel.

Rebekka, — er det virkelig dig selv,
—

dig
—

dig, som du sidder her og fortæller alt dette om!

REBEKKA.

Ja, hvad synes du, Rosmer!

ROSMER.

Ud af dette,
— under magten af dette var det

altså, at du — at du handled, som du kalder det.

REBEKKA.

Det var over mig som et vejr ved havet. Det
var som et af de vejr, vi kan ha' ved vintertid der

10*
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nordpå. Det tar en, — og bær' en med sig, du. —
så langt det skal være. Ikke tanke om at stå imod.

nOSMER.

Så fejcd det den ulykkelige Beate ud i mølle-

fossen.

REBEKKA.

Ja, for der stod som en kamp på bådkølen

mellem Beate og mig i den tid.

ROSMER.

Du var visselig den stærkeste på Rosmersholm.

Stærkere, end både Beate og jeg tilsammen.

REBEKKA.

Jeg kendte dig så vidt, at jeg vidste, — til dig
var ingen vej fremkommelig, før du var gjort fri

både i forholde — og i sind.

ROSMER.

Men jeg begriber dig ikke, Rebekka. Du, — du

selv, — hele din adfærd er mig en uløselig gåde.
Nu er jeg jo fri,

— både i sind og i forhold. Du
står nu helt fremme ved det mål, du fra først af

havde sat dig. Og så alligevel
—

!

REBEKKA.

Aldrig har jeg stat længere fra målet end nu.

ROSMER.

—
og så alligevel, siger jeg,

— da jeg igar

spurgte dig,
— bad dig: bliv min huslru, — da skreg

du ud som i skræk, at det aldrig kunde ske.

REBEKKA.

Da skreg jeg ud i fortvilelse, du.
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ROSMER.

Hvorfor?

REBEKKA.

Fordi Rosmersholm har magtstjålet mig. Her

har jeg fåt min egen modige vilje stækket. Og for-

kluddret! Den lid er forbi for mig, da jeg turde

vove, hvad det så skulde være. Jeg har mistet

evnen til at handle, Rosmer.

ROSMER.

Sig mig, hvorledes dette er kommet.

REBEKKA.

Det er kommet gennem samlivet med dig.

ROSMER.

Men hvorledes? Hvorledes?

REBEKKA.

Da jeg var ble't alene med dig her, — og da

(lu var ble't dig selv —

ROSMER.

Ja, ja?

REBEKKA.

— for du var aldrig helt ud dig selv, så længe
Beate leved —

ROSMER.

Desværre, det har du nok ret i.

REBEKKA.

Men da jeg så fik leve sammen med dig her,
—

i stilhed,
—

i ensomhed, — da du gav mig alle dine

tanker uforbeholdent, — hver en stemning, så blødt

Og så fint, som du følte den. — da gik det store

omslag for sig. Lidt efter lidt,
— skønner du. Næsten
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uiiia;rkelig,
— men så overvældende til slut. Lige

til bunden af mit sind.

liOSAIEH.

Å, hvad er dog dette her, Rebekka!

REBEKKA.

Alt det andet, ^ dette stygge, sansedrukne be-

gær, det kom så langt, så langt bort fra mig. Alle

disse opjagede magter slog sig stilfærdigt ned i

tausbed. Der faldt en sindshvile over mig,
— en

stilbed. som på et fugleberg under midnatssolen

oppe bos os.

ROSMEK.

Sig mere om dette. Alt. bvad du ved at sige.

REBEKKA.

Der er ikke stort andet, du. Der er bare det.

at så kom der kærligbed op i mig. Den store, for-

sagende kærlighed, som nøjer sig med samlivet,

slig, som det har været imellem os to.

ROSMER.

A, ifald jeg blot havde anet et fnug af alt dette I

REBEKKA.

Bedst så, som det er. Igår.
— da du spurgte

mig. om
jea,

vikle være din hustru, — da jubled jeg
ud -

"

ROSMEH.

Ja. gjorde du ikke det, Rebekka! Jeg syntes,

jeg forstod det så.

REBEKKA.

Et øjeblik, ja. I selvforglemmelse. For det var

min fordums frejdige vilje, som holdt på at gøre sig
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fri igeii. Men nu har den ikke mere nogen magi,
—

i længden, ikke.

ROSMER.

Hvorledes forklarer du, hvad der er sked med dig

REBEKKA.

Det er Rosmer-slægtens livssyn,
— eller dit

livssyn i alle fald,
— som har smittet min vilje.

ROSMER.

Smittet?

REBEKKA.

Og gjort den syg. Trælbundet den under love,

som før ikke galdt for mig. Du, — samlivet med

dig,
— har adlet mit sind —

ROSMER.

Å, turde jeg så sandt tro det!

REBEKKA.

Du kan trygt tro det. Det rosmerske livssyn
adler. Men — (ryster på hodet. i

— men, — men —

ROSMER.

Men? Nu?

REBEKKA.

— men det dræber lykken, du.

ROSMER.

Siger du det, Rebekka?

REBEKKA.

For mig i det mindste.

ROSMER.

Ja, men véd du det så visst. Om jeg nu spurgte

dig igen
— ? Bad dig så bønligt

—
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REBEKKA.

Å, kære, — kom aldrig mere ind på delte her!

Det er umulige ting
—

! Ja, for du skal vide det,

Rosmer, at jeg har en — forlid bag mig.

ROSMER.

Noget mere, end det, du har fortalt?

REBEKKA.

Ja. Noget andet og noget mere.

ROSMER

(med el, svagt sriiill.

Er det ikke underligt, du, Rebekka? Tænk, at

en anelse om sligt noget bar slrejfet mig en gang
imellem.

REBEKKA.

Har det! Og endda så — ? Alligevel?
—

ROSMER.

Jeg trode aldrig på det. Jeg bare legte med
det,

— sådan i tankerne, forstår du.

REBEKKA.

Hvis du kræver det, så vil jeg nu straks sige

dig dette også.

ROSMER

(afværgende).

jXej, nej! Ikke et ord vil jeg vide. Hvad det

så end er,
— så har jeg glemsel tor det.

REBEKKA,

Men jeg ikke.

ROSMER,

Å. Rebekka — !
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REBEKKA.

Ja, du, — det er jo det forfærdelige, at nu, da
al livets lykke bydes mig med fulde hænder, — nu
er jeg ble't slig, at min egen fortid stænger for mig.

ROSMER.

Din fortid er død, Rebekka. Den har ikke

længere noget tag i dig,
— ikke nogen sammenhæng

med dig,
—

slig, som du nu er.

REBEKKA.

A, kære, det er nok bare talemåder, du. End

skyldfriheden da? Hvor tar jeg den fra.

ROSMER

(luugt).

Ja, ja,
—

skyldfriheden.

REBEKKA.

Skyldfriheden, ja. I den er lykken og glædeu.
Det var jo den lære, som du vilde gøre levende i

alle disse vordende, glade adelsmennesker —

ROSMER.

A, mind mig ikke om det. Det var bare en

halvfærdig drøm, Rebekka. En overilet indskydelse,
som jeg ikke selv tror på længer.

— Menneskene
lar sig nok ikke adle udenfra, du.

REBEKKA

(sagte).

Ikke gennem den stdle kærlighed, tror du?

ROSMER

(lankefuld).

Ja, — det er jo det, som vilde være det store.

Det herligste næsten i bele livet, synes jeg.
— Ifald
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så var. (vrificr sig i uro.) Men hvorledes kommer jeg

på det rene med det spørsmål? Til hunds i det?

REBEKKA.

Tror du mig ikke, Rosnier?

ROSMER .

A. Rebekka, — hvor kan jeg tro fuldt ud på

dig? Pa dig, som har gåt her og dækket og dulgt
så usigelig meget!

— Nu kommer du frem med dette

nye. Ligger der nogen hensigt under, — så sig mig
det rent ud. Er der kanske et eller andet, som du

onsker at opnå ved det. Jeg vil jo så gerne gøre
for dig alt, hvad jeg kan.

REBEKKA
I vrider hæiidernel.

A, denne dræhende tvil — ! Rosnier, — Ros-

mer

ROSMER .

Ja. er det ikke forfæidcligt, du? Men jeg kau

ikke gøre ved det. Jeg vil aldrig komme til at fri

mig fra tvilen. Aldrig vide visst, at jeg har dig i

hel og ren kærlighed.

REREKKA.

Men er der da ikke noget, inderst i dig selv.

som vidner for, at med mig er der sket en forvand-

ling! Og at forvandlingen er sket ved dig,
— ved

dig alene!

ROSMER.

Å du, —
jeg tror ikke længer på min evne til

at forvandle mennesker. Jeg tror ikke på mig selv

i nogen sag mere. Jeg tror hverken på mig eller

på dig.
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REBEKKA

(ser niorkt lien på hiiiii).

Hvorledes vil du da kunne leve livet?

ROSMER.

Ja, det forstår jeg ikke selv. Jeg begriber det

ikke. Jeg tror ikke, jeg kan leve det. — Og jeg
véd jo heller ikke den ting i verden, som det kunde

være værdt at leve for.

REBEKKA.

Å. livet,
— det har fornyelse i sig. Lad os

holde fast ved det, du. — Vi kommer tidsnok ud

af det.

ROSMER

(ipiinger iirolig op).

Så giv mig troen igen! Troen på dig. Rebekka!

Troen på din kærlighed! Vidnesbyrd! Vidnesbyrd
vil jeg ha'!

REBEKKA.

Vidnesbyrd? Hvor kan jeg gi' dig vidnesbyrd
—

!

ROSMER.

Det m å du ! (gi'ir henover gulvet.) Jeg bærer ikke

dette øde,
— denne forfærdelige tomhed, — dette,

—
dette —

(Det banker hårdt på lorstuedorci!.)

REBEKKA

(farer op fra stolen).

Ah, — hørte du det!

(Døren åbnes. ulbik i!ki;ndel kommer inil. H.in er iført mansketskjorle
sort frakke ok j^ode støvler udenpå benklæderne For øvrigt er han

kiædt som forrige gang. Ser forstyrret nd.|

ROSMER.

Å. er det Dem, herr Brendel!
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BRENDEL.

.loliannes, min gut.
—

jeg hilser dig
— farvel!

ROSMEK.

Hvor vil De hen så sent?

BRENDEL.

Nedad bakke.

ROSMER.

Hvorledes — ?

BRENDEL.

Nu går jeg hjemover, min dyrebare lærling.

Jeg har fåt hjemve efter det store ingenting.

ROSMER.

Der er hændt Dem noget, herr Brendel! Hvad
er det?

BRENDEL.

Så du observerer forvandlingen? Ja,
— du må

vel det. Da jeg sidst betrådte denne sal,
— da stod

jeg for dig som velstandsmand og slog mig på

brystlommen.

ROSMER.

Så! Jeg forstår ikke ganske
—

BRENDEL.

Men slig, som du i denne nat ser mig, er jeg
en afsat konge på askedyngen af mit brændte slot.

ROSMER.

Hvis der er noget, som jeg kan hjælpe Dem
med —

BRENDEL.

Du har konserveret dit barnehjerte, Johannes.

Kan du yde mig et lån?



153

ROSMER.

Ja, ja. så gerne det.

BRENDEL.

Kan du afse et ideal eller to?

ROSMER.

Hvad for noget, siger De?

BRENDEL.

Et par aflagle idealer. Så gør du en god ger-

ning. For nu er jeg læns, min kære gut. Blank

og bar.

REBEKKA.

Kom De ikke til at holde Deres foredrag?

BRENDEL.

Nej, forlokkende dame. Hvad synes De vel?

Just som jeg står parat til at tømme overflødigheds-

liornet, gør jeg den penible opdagelse, at jeg er

bankerot.

REBEKKA.

Men alle Deres uskrevne værker da?

BRENDEL.

I fem og tyve år har jeg siddet. som gnieren
sidder på sit låsede pengeskrin. Og så igår,

— da

jeg åbner og vil bente skatten frem, — så er der

i ingen. Tidens tænder bavde maset den til støv.

i Der var nichts og ingenting i hele stadsen.
i

ROSMER.

Men véd De nu det så visst?

BRENDEL.

Her er ikke rum for tvil, min yndling. Præsi-

denten bar overtydet mig om det.
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ilO.sMER.

l*ræsidenten?

BRENDEL.

Nå ja,
— excellencen da. Ganz nach Belieben.

ROSMER.

Ja, men hvem mener De?

BRENDEL.

Peder Mortensgård naturligvis.

ROSMER.

Hvad!

BRENDEL

Iherniiieligliedstuldt).

Hys, hys, hys! Peder Mortensgård er fremtidens

høvding og herre. Aldrig har jeg været stedet for

en størres åsyn. Peder Mortensgård har almægtig-
heds-evnen i sig. Han kan gøre alt, hvad han vil.

ROSMER.

Å tro dog ikke det.

BRENDEL.

Jo, min gut! For Peder Mortensgård vil aldrig

mere, end han kan. Peder Mortensgård er kapabel
til at leve livet uden idealer. Og det, — ser du, —
det er just handlingens og sejrens store hemmelighed.
Det er summen af al verdens visdom. Basta!

ROSMER

(lavmælt).

Nu skønner jeg,
— at De går herfra fattigere

end De kom.

BRENDEL.

Bien! Tag så et Beispiel af din gamle lærerj
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Stryg- ud alt, hvad han gik her og prented ind i

dig. Byg ikke din borg på svigtende sand. Og se

dig for,
—

og prøv dig frem, — før du bygger på
denne yndefulde skabning, som her forsøder dit liv.

REBEKKA.

Er det mig, De mener?

BRENDEL.

Ja, min tiltrækkende havfrue.

REBEKKA.

Hvorfor skulde ikke jeg være at bygge på?

BRENDEL

(et skridt nærmere).

Jeg har ladet mig sige, at min fordums lærling
har en livssag at føre til sejr.

REBEKKA.

Og så

BRENDEL.

Sejren er ham sikkret. Men, — vel at mærke.

på ét ufravigeligt vilkår.

REBEKKA.

Hvilket?

BRENDEL

(tar hende lempeligt om håndledet|.

At den kvinde, som elsker ham, gladelig går
id i køkkenet og hakker sin fine rosenhvide lille-

inger af,
— her, — just her ved det midterste led.

tem at bemeldte elskende kvinde — ligeledes glade-

g
— snitter af sig det så uforlignelig formede ven-

tre øre. (slipper hende og vender sig til bosmer.) Farvel, min

ejrende Johannes.
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ROSMER.

Vil De gå nu? I mørke natten?

BRENDEL.

Mørke natten er bedst. Fred være med jer.

(hiin går.)

(Der er en stund stille i stuen )

REBEKKA
(ånder tungt).

A, hvor lier er kvalmt og lummert!

(tinn går lieii til vinduet, åbner det og blir stående der.)

RO.SMER

(sætter sig i lænestolen henne ved ovnen).

Der blir nok ikke andet for alligevel, Rebekka.

•leg ser det. Du m å rejse.

REBEKKA.

Ja, jeg ojner ikke noget valg.

ROSMER.

Lad os nytte den sidste stund. Kom her hen

og sæt dig hos mig.

REBEKKA

(går hen og sætter sig i sofaen).

Hvad vil du mig så, Rosmer?

ROSMER.

Først vil jeg nu sige dig det, at du ikke har

nødig at nære bekymring for din fremtid.

REBEKKA

(smiler).

Hm. Min fremtid.
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ROSMER.

Jeg har forudset alle muligheder. For længe
siden. Hvad der så end sker, så er der sørget for dig.

REBEKKA.

Det også, du kære.

ROSMER.

Det burde du da kunnet sagt dig selv.

REBEKKA.

Der er gåt mere end år og dag siden jeg
tænkte på sligt noget.

ROSMER.

Ja, ja,
— du mente vel, at det aldrig kunde

bli' anderledes mellem os, end det var.

REBEKKA.

Ja, så trode jeg.

ROSMER.

Jeg også. Men om nu jeg gik bort —

REBEKKA.

A, Rosmer, — du vil leve længer end jeg.

ROSMER.

Det usle livet står det da vel i min magt at

råde for selv.

REBEKKA.

Hvad er dette her! Du tænker da vel aldrig

på at — !

ROSMER.

Synes du, det vikle være så underligt? Efter

det ynkelige, jammerfulde nederlag, som jeg har
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lidt! Jeg, som vilde føre niiii livssag til sejr
—

.

Og så er jeg flygtet fra det hele, — eiuinu før slaget

rigtig var begyndt!

REBEKKA.

Tag kampen op igen. Rosmer! Prøv bare, —
og du skal se, du sejrer. Du vil adle hundreder, —
du vil adle tusinder af sind. Prøv bare!

ROSMER.

A, Rebekka, —
jeg, som ikke laenger tror på

min egen livssag.

REBEKKA.

Men din sag har jo alt stat sin prøve. Et

menneske har du i alle fald adlet. Mig, så længe

jeg lever.

ROSMER.

Ja,
— hvis jeg turde tro dig i dette.

REBEKKA

(knuger siue hænder).

A, men, Rosmer, — véd du da ikke noget,
—

ikke noget, som kunde få dig til at tro det?

ROSMER

(farer Siimnien som i angst).

Kom ikke ind på dette her! Ikke nærmere,

Rebekka! Ikke et eneste ord mere!

REBEKKA.

Jo, just dette må vi ind på. Véd du noget,
som kunde kvæle tvilen? For jeg véd ikke noget
i verden.

ROSMER.

Bedst for dig, at du ikke véd det. — Bedst

tor os begge.
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REBEKKA.

Nej, nej, nej,
— dette slår jeg mig ikke tiltåls

med! Véd du noget, som kan frikende mig i dine

øjne, da kræver jeg som min ret, at du nævner det.

ROSMER

(ligesom uvilkårlig dreven imod sin egen vilje).

Så lad os se da. Du siger, at den store kær-

lighed er i dig. At gennem mig er dit sind adlet.

Er det så? Har du regnet rigtig over, du? Skal vi

gøre prøve på regnestykket? Hvad?

REBEKKA.

Det er jeg rede til.

ROSMER.

Når det så skal være?

REBEKKA.

Når som helst. Jo før jo heller.

ROSMER.

Så lad mig da få se, Rebekka, — om du, — for

min skyld,
— endnu i denne aften. — (afbiyder.i A

nej, nej, nej!

REBEKKA.

Jo, Rosmer! Jo, jo! Sig det, og du skal få se.

ROSMER.

Har du mod til,
— er du villig til,

—
gladelig,

som Ulrik Brendel sa',
— for min skyld, nu i nat,

-
gladelig,

— at gå den samme vejen.
— som

Beate gik?

REBEKKA

(hæver sig langsomt op fra sofaen og siger næsten målløsl.

Rosmer — !
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ROSMER.

Ja, du, — det er dette spørsmål, som jeg aldrig
vil kunne gøre mig fri for,

— når du er rejst. Hver
time på dagen vil jeg komme tilbage til dette samme.

A, jeg synes, jeg ser dig lys levende for mig. Du
står ude på kloppen. Midt ude. Nu luder du dig
ud over rækværket! Svimler i en dragning ned imod

fossestryget! Nej. Så viger du. Vover ikke, — hvad
hun voved.

REBEKKA.

Men hvis jeg nu havde det mod? Og den

gladelige vilje? Hvad så?

ROSMER.

Så måtte jeg vel tro dig. Så måtte jeg vel få

troen igen på min livssag. Troen på min evne til at

adle menneskesind. Troen på menneskesindets evne
til at adles.

REBEKKA

(tar langsomt sit sjal, slår det over liodet og siger behersket).

Du skal få troen igen.

ROSMER.

Har du mod og vilje
—

til dette, Rebekka?

REBEKKA.

Det får du dømme om imorgen,
— eller siden.— når de fisker mig op.

ROSMER

(tar sig for panden).

Der er en lokkende gru i dette — !

REBEKKA.

For jeg vil ikke gerne bli' liggende der nede.

Ikke længer end nødvendigt. Der må sørges for, at

de finder mig.
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ROSMER

(springer op).

Men alt dette her, — det er jo vanvid. Rejs,— eller bliv! Jeg vil tro dig på dit blotte ord denne

gang også.

REBEKKA.

Talemåder, Rosnier. Ingen fejghed og flugt nu

igen, du! Hvor kan du tro mig på mit blotte og
bare ord efter denne dag?

ROSMER.

Men jeg vil ikke se dit nederlag, Rebekka!

REBEKKA.

Det blir ikke noget nederlag.

ROSMER.

Det blir. Aldrig har du sind til at gå Beates vej.

REBEKKA.

Tror du ikke det?

ROSMER.

Aldrig. Du er ikke som Beate. Du er ikke

under et forkvaklet livssyns magt.

REBEKKA.

Men jeg er under det rosmersholmske livssyn— nu. Hvad jeg har forbrudt, — det bør det sig,

at jeg soner.

ROSMER

(ser stivt på hende).

Er det der, du står.

REBEKKA.

Ja.
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ROSMER

(besluttet).

Nu vel. Så er jeg under vort frigjorte livssyn,

Rebekka. Der er ingen dommer over os. Og derfor

så får vi se at holde justits selv.

REBEKKA

(mistyder Ikuh).

Det også. Det også. Min bortgang vil frelse

det bedste i dig.

ROSMER.

Å, i mig er der ingen ting at frelse mere.

REBEKKA.

Det er der. Men jeg,
—

jeg vilde herefterdags
bare være som et havtrold, der hang og hænimed
det skib. som du skal sejle frem på. Jeg må over-

bord. Eller skulde jeg kan.-^ke gå her oppe i verden

og slæbe på et forkrøblet liv? Ruge og gruble over

lykken, som min fortid har forspildt for mig? Jeg
må ud af spillet, Rosmer.

ROSMER.

Hvis du går,
— så går jeg med dig.

REBEKKA
(smiler næsleu umærkeligt, ser på liam og siger sagtere):

Ja, kom med, du, — og vær vidne —
ROSMER.

Jeg går med dig, siger jeg.

REBEKKA.

Til kloppen, ja. Den drister dii dig jo aldrig

ud på.

ROSMER.

Har du lagt mærke til det?
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REBEKKA

(tungt og brudt).

Ja. — Det var det, som gjorde min kærlighed
håbløs.

ROSMER.

Rebekka, — nu lægger jeg min hånd på dit

hode. (gør som han siger.) Og tar dig til ægte som min
rette hustru.

REBEKKA

(griber begge hans hænder og bøjer hodet mod hans bryst).

Tak, Rosmcr. (slipper iiam.) Og nu går jeg
—

gladehg.

ROSMER.

Mand og hustru bør følges ad.

REBEKKA.

Bare til kloppen, Rosmer.

ROSMER.

Ud på den også. Så langt, som du går,
— så

langt går jeg med dig. For nu tør jeg det.

REBEKKA.

Véd du så usvigelig visst — at denne vejen er

den bedste for dig?

ROSMER.

Jeg véd, at den er den eneste.

REBEKKA.

Om du bedrog dig i det? Om det bare var el

blændværk? En af disse hvide hestene på Rosmers-

holm.

ROSMER.

Kunde vel være. For dem slipper vi ikke fra,

—
vi, her på gården.
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REBEKKA.

Så bliv, Rosmer!

ROSMER.

Manden skal følge sin hustru, som hustruen

sin mand.

REBF.KKA.

Ja. sig mig det først. Er det dig, som følger

mig? Eller er det mig, som følger dig?

ROSMER.

Det grunder vi aldrig ud tilbunds.

REBEKKA.

Jeg vilde dog gerne vide det.

ROSMER.

Vi to følger hinanden, Rebekka. Jeg dig og
du mig.

REBEKKA.

Det tror jeg næsten også.

ROSMER.

For nu er vi to ét.

REBEKKA.

Ja. Nu er vi ét. Kom ! Så går vi gladelig.

(De går hånd i hånd ud gennem forstuen og ses at dreje om til venstre.

Doren blir stående åben efter dem.)

(Stuen står en liden stund tom. Så lukker madam helseth på døren til

hojre.t

MADAM HELSETH.

Frøken, — nu er vognen
— (ser sig om.i Ikke inde?

Ude sammen på denne tid? Nå da,
— det må jeg

sige
—

! Hm ! (går ud i forstuen, ser sig om og kommer ind
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ipeni Ikke på bænken. A nej, nej. (går til vinduet og

ser ud I Jøsscs da! Det hvide der — !
— Ja, så min

sæl står de begge to på kloppen! Gud forlade de

syndige mennesker! Slår de ikke armene om hin-

anden! (skriger højt.) Ah, — udover — begge to! Ud
i fossen. Hjælp! Hjælp! (skælver i koæerne, holder sig

rystende i stolryggen og kan knapt få ordene frem.) Nei. Ikke

hjælp her. — Salig fruen tog dem.

^(T^ffT^.-





FRUEN FRA HAVET





PERSONERNE:

DOKTOR WANGEL, distfiklslæge.

FRU ELLiDA WANGEL, Iiuiis anden liustiii.

BOLETTE,
I

hans dottre af første

HILDE, halvvoksen.
| ægteskab.

OVERLÆRER ARNHOLM.

LYNGSTRAND.

BALLESTED.

EN FREMMED MAND.

UNGE FOLK FRA BYEN.

TURISTER.

SOMMERGÆSTER.

(Handlingen foregår ved sommertid i en liden fjordby i det nordlige

Norge.)





FØRSTE AKT.

(Doktor Wangels Ims med stor overbygget veranda til venstre. Have
(oran og omkring. Nedenfor verandaen en flagstang. Til højre i haven

en lovhytte med bord og stole. Hækkegærde med en liden indgangsdor
i baggrunden. Bag gærdet en vej langs stranden. Allé ved vejen. Mcl-

lem træerne ses fjorden og hoje tjeldrækker og tinder i det fjerne. Det

er en varm og strålende klar sommermorgen.)

BALLESTED, middelaldrende, iført en gammel fløjelsjakke og med bred-

skygget kunstnerhat, står under flagstangen og steller med linen. Flaget

ligger på jorden. Lidt fra ham et staffeli med et opspændt lærred.

Ved siden af ligger på en feltstol pensler, palet og en malerkasse.)

BOLETTE WANGEL kommer fra den åbne havestuedør ud på verandaen.

Hun bærer en stor vase med blomster, som hun sætter på bordet.)

BOLETTE.

Nå, Ballested, — får De det så til at glide?

BALLESTED.

Ja vel, frøken. Det er en smal sag.
— Med til-

adelse, — venter De fremmede på besøg idag
o

BOLETTE.

Ja, vi venter overlærer Arnholm hid til os i for-

liddag. Han er kommen til byen i nat.

BALLESTED.

Arnholm? Bi lidt — . Hed han ikke Arnholm,

an, som var huslærer her for en del år siden?
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BOLETTE.

Jo. Det er netop ham.

BALLESTED.

Se, se. Kommer han nu på disse kanter igen.

BOLETTE.

Det er derfor vi gerne vil flage.

BALLESTED.

Ja, det er jo nok så rimeligt da.

(bolette går ind i havestuen.)

(Lidt efter kommer lyngstrand frem på vejen fra højre og standser

interesseret, da han ser staffeliet og malersagerne. Han er en spæd ung

mand, tarveUgt, men ordentligt klædt og af et svageligt udseende.)

LYNGSTRAND

(udenfor ved hækken).

God morgen.

BALLESTED

(vender sigl.

Håh —
! God morgen. (Hejser naget np i Se så,

—
nu går ballonen. (Gør linen fast og gir sig at skaffe ved staffeliet.)

God morgen, meget ærede. Jeg har rigtignok ikke

den fornøjelse at —

LYNGSTRAND.

De er visst maler, De.

BALLESTED.

Ja, begribeligvis. Skulde jeg ikke være maler

også?

LYNGSTRAND.

Jo, jeg kan se det. — Måtte jeg ikke få lov at

komme lidt indenfor?

I
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BALLESTED.

Vil De kanske ind og se på?

LYNGSTRAND.

Ja, det vilde jeg så svært gerne.

BALLESTED.

A, der er ikke noget betydeligt at se endnu.

Men vær så artig. Træd De kun nærmere.

LYNGSTRAND.

Mange tak.

(han kommer ind gennem havedoren.)

BALLESTED

(maler).

Det er fjorden der inde melleni øerne, som jeg
holder på med.

LYNGSTRAND.

Jeg ser det, ja.

BALLESTED.

Men figuren mangler endnu. Her i byen er der

ikke en model at opdrive.

LYNGSTRAND.

Skal der være en figur også?

BALLESTED.

Ja. Inde ved skæret her i forgrunden skal der

ligge en halvdød havfrue.

LYNGSTRAND.

Hvorfor skeil hun være halvdød?

BALLESTED.

Hun har forvildet sig ind fra havet og kan ikke
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finde ud igen. Og så ligger hun her og omkommer
i brakvandet, forstår De.

LYNGSTRAND.

Nå, således.

BALLESTED.

Det var fruen her i huset, som satte mig på
tanken at male sligt noget.

LYNGSTRAND.

Hvad vil De kalde det billede, når det blir

færdigt?

BALLESTED.

Jeg agter at kalde det „havfruens ende".

LYNGSTRAND.

Det passer bra'. — De kan visst få noget godt
ud af dette her.

BALLESTED

(sei- på ham).

Mand af faget maske?

LYNGSTRAND.

Maler, mener De?

BALLESTED.

Ja.

LYNGSTRAND.

Nej, jeg er ikke det. Men jeg skal bli' billed-

hugger. Jeg heder Hans Lyngstrand.

BALLESTED.

Så De skal bli' billedhugger? Ja ja, skulptur-
kunsten er også en net, flot kunst. — Jeg tror, jeg
har set Dem på gaden et par gange. Har De op-
holdt Dem længe her hos os?
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LYNGSTRAND.

Nej, jeg har bare været her en fjorten dages
tid. Men jeg vil se, om jeg kan få bli' her som-

tneren iid.

BALLESTED.

Nyde badelivets behageligheder? Hvad?

LYNGSTRAND.

Ja, jeg skulde se at komme mig lidt til kræfter.

BALLESTED.

Dog vel ikke svagelig?

LYNGSTRAND.

Jo, jeg er ligesom lidt svagelig af mig. Men
let er ikke noget videre farligt. Det er bare sådant

loget med trangpustenhed for brystet.

BALLESTED.

Pyt,
— den slags bagateller! For resten skulde

De nu tale med en, kyndig læge alligevel.

LYNGSTRAND.

Jeg har tænkt på at spørge doktor Wangel ved

ejlighed.

BALLESTED.

Ja, gør det. (ser ud til venstre.) Der kommer en

lampbåd igen. Stoppende fuldt af passagerer om-

»ord. Det er dog et mageløst opsving, rejselivet har

a't her i de sidste år.

LYNGSTRAND.

Ja, her er rigtig en svær trafik, synes jeg.

BALLESTED.

Fuldt op af sommergæster er her også. Jeg er

12*
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niaiigen gang bange for. at vor gode by skal labe

hit præg ved alt dette fremmede væsen.

LYNGSTRAND.

Er De barnefødt ber i byen?

BALLESTED.

Nej, jeg er ikke det. Men jeg bar akkla—
akklimatiseret mig. Jeg foler mig knyttet til stedet

ved tidens og vanens bånd.

LYNGSTRAND.

De bar altså boet længe her?

BALLESTED.

Nå, en sytten-atten år. Jeg kom bid med Skives

tealerselskab. Men så geråded vi i finansielle van-

skeligbeder. Og så opløste selskabet sig og spredle.^:^

for alle vinde.

LYNGSTBAND.

Men De selv blev altså igen?

BALLESTED.

Jeg blev. Og det bar jeg stat mig nokså godt

på. Jeg virked nemlig dengang nærmest i dekora-

tionsfaget, skal jeg sige Dem.

(BOLETTK koiiinier ud med en gyngestol, som hun sætter pa verandaen i

BOLETTE

(taler ind i havestuen).

Hilde, — se om du kan finde den broderte fod-

skammelen til far.

LYNGSTRAND

(går lien under verandaen og hilserl:

God morgen, froken Wangel!
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BOLETTE

(ved rækværket).

Mej se, er det Dem, herr Lyngstrand? God
morgen. Undskyld et øjehlik,

—
jeg skal bare —

(irår ind i huset. I

BALLESTED.

Kender De familjen her?

LYNGSTRAND.

Ikke videre. Jeg har bare truffet frøkenerne
hist og her hos andre. Og så talte jeg lidt med
fruen, sidst der var musik oppe på „Udsigten".
Hun sa', jeg måtte gerne komme og besøge dem.

BALLESTED.

Nå, véd De hvad, — De skulde kultivere det

bekendtskab.

LYNGSTRAND.

Ja, jeg har også tænkt på at gøre et besøg.
Sådan en visit at kalde for. Når jeg nu bare kunde
tinde en anlednmg —

BALLESTED.

A hvad, — anledning
— (ser ud til venstre.) Død og

plage! ^samler sine sager snmmen.) Dampbådeu er alt inde

ved bryggen. Jeg må hen i hotellet. Kanske nogen
af de nyankomne har brug for mig. Jeg virker nemlig
som hårskærer og frisør også, skal jeg sige Dem.

LYNGSTRAND.

De er visst svært alsidig. De.

BALLESTED.

Man må vide at ak— klimatisere sig i diverse

fag på små.stederne. Skulde De nogen gang til-
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trænge et eller andet i hårvejen,
— lidt pomade eller

sligt, så spør' De bare efter danselærer Ballested.

LYNGSTRAND.

Danselærer — ?

BALLESTED.

Forniand i
,. Hornforeningen", om De så vil. 1

aften har vi koncert oppe på „Udsigten". Farvel, —
farvel!

(han går med malersagerne gennr-m stakitdoren og videre ud til venstre.l

(hilde koninier ud med skammelen, bolette bringer flere blomster.

LYNGSTRAND hilser på HILDE, nede fra haven.)

HILDE

(ved rækværket, uden at hilse igen).

Bolette sa', at De havde vovet Dem indenfor

idag.

LYNGSTRAND.

Ja, jeg tog mig den frihed at gå lidl indenfor.

HILDE.

Har De været ude og gå't morgentur nu?

LYNGSTRAND.

Å nej,
— det blev nok ikke nogen lang tur idag.

HILDE.

Har De været i bad da?

LYNGSTRAND.

Ja, jeg var ude i sjøen en liden stund. Jeg sa

Deres mor dernede. Hun gik ind i sit badehus.

HILDE.

Hvem gjorde det?
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LYNGSTRAND.

Deres mor.

HILDE.

Nå så, nå.

(hun sætter skammelen foran gyngestolen.)

BOLETTE

(ligesom afbrydende).

Så De ikke noget til fars båd ude på fjorden?

LYNGSTRAND.

Jo, jeg syntes jeg så en sejlbåd, som styred
indover.

BOLETTE.

Det var visst far. Han har været ude i syge-

besøg på øerne.

(hun ordner et og andet ved bordet.)

LYNGSTRAND

(et skridt oppe på trappen til verandaen).

Nej, her er da rigtig stasehgt med blomster — !

BOLETTE.

Ja, ser det ikke godt ud?

LYNGSTRAND.

A, det ser dejligt ud. Det ser ud, som om her

var en højtidsdag i huset.

HILDE.

Det er det såmæn også.

LYNGSTRAND.

Kunde næsten skønne det. Det er visst Deres

fars geburtsdag idag.
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BOLETTE

(advarftiide iil iiii.de).

HILDE

(nrlen iit bryde sig om det)

Nej. mors.

LYNGSTRAND.

Nå så, — Deres mors er det.

Men, Hilde — !

BOLETTE

(sagte, vred).

HILDE

(lijjesål.

La' mig være! (til i-vNGSTRAN-n.) De skal vel gå
hjem Og få Dem frokost nu?

LYNGSTRAND

(stiger ned fra trappen).

Ja, jeg skulde vel se at få mig lidt til livs.

HILDE.

De synes da visst, at De lever rigtig godt der
borte på hotellet?

LYNGSTRAND.

Jeg bor ikke længer på hotellet. Det blev mig
for dyrt.

HILDE.

Hvor bor De da nu?

LYNGSTRAND.

Nu bor jeg oppe hos madam Jensen.

HILDE.

Hvilken madam Jensen?
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LYNGSTRAND.

Jor'moren.

HILDE.

Undskyld, herr Lyngstrand,
— men jeg har

virkelig andet at bestille end at —

LYNGSTRAND.
O

A, jeg skulde visst ikke ha' sagt det der

HILDE.

Hvilket noget?

LYNGSTRAND.

Det, som jeg sa'.

HILDE

(måler hum, unådig').

Jeg forstår Dem aldeles ikke.

LYNGSTRAND.

Nej, nej. Men så vil jeg da sige frøkenerne

farvel så længe.

BOLETTE

(kommer frem til trappen I.

Farvel, farvel, herr Lyngstrand. De får rigtig
ha' os undskyldt for idag

—
. Men siden en gang.— når De får rigtig god tid — og når De har lyst,

'— så må De endelig se indom og hilse på far og—
og på os andre.

LYNGSTRAND.

Jo, mange tak. Det skal jeg så inderlig gerne
g-øre.

han hilser og går ud gennem havederen. I del han går forhi på vejei>

udenfor til venstre, hilser han endnu en gang op til verandaen.)
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HILDE

(halvliojil.

Adjø, mosjø! Værs'go' og hils mor Jensen

frn mig.

BOLETTE

(sagto, nislier hende i armen).

Hilde — ! Din uskikkelige unge! Er du rent

gal! Han kunde gerne høre dig!

HILDE.

Pyt,
— tror du. jeg bryr mig om det!

BOLETTE

(ser ud til højre|.

Nu kommer far.

(
DOKTOR WANr.EL, rejseklædt og med en liden vadsæk i hånden, kommer

frem på fodstien fra højre.)

WANGEL.

Se, her har I mig igen, småpiger!
(han går ind genneni stakitdor en.)

BOLETTE

(går ham imode nede i haven).

A, det var da dejligt, at du kom.

HILDE

(går også ned til ham).

Har du gjort ifra dig for hele dagen nu, far?

WANGEL.

Å nej, jeg får nok ned på kontoret en liden

stund siden. — Sig mig,
— véd I, om Arnholm er

kommet?

BOLETTE.

Ja, han kom inat. Vi har havt bud henne i

hotellet.
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WANGEL.

Altså ikke set ham endnu?

BOLETTE.

Nej. Men han kommer visst ind til os i for-

middag.

WANGEL.

Ja. det gør han ganske sikkert.

HILDE

(trækker i ham).

Far, nu må du da se dig om.

WANGEL
(ser hen mod verandaen).

Ja. jeg ser det nok. barn. — Her er jo rigtig

festligt.

BOLETTE.

Ja, synes du ikke, vi har fåt det pent i stand?

WANGEL.

Jo, det må jeg riglignok sige.
— Er — er vi

alene i huset nu?

HILDE.

Ja, hun er gåt i
—

BOLETTE

(falder raskt ind).

Mor er i bad.

WANGEL
ser venligt på bolette og klapper liende på liodet. Derpå siger han

lidt neiende):

Hør nu, småpiger,
— vil I ha' alt dette her

>tående således hele dagen? Og flaget hejst hele

lagen også?
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HILDE.

A, men aet kan du da vel sagteiis tænke dig. far'

lill.

WANHEL.

ja vel. Mén, ser I

HOLETTE

(Liiiiiker Dg nikker lil haiiij.

Du kiin da vel skønne, at vi har gjort det alt

sammen for overlærer Arnholms skyld. Når slig en

god ven kommer første gang og hilser på dig
—

HILDE

(smiler og rii-^ker i liam).

Tænk, — han. som har været Bolettes lærer, far!

W^ANGEL

(med et halvt smil).

I to er mig rigtig et par poliske
—

. Nå, Herre-

gud,
— det er jo i grunden så ganske naturligt. at

vi erindrer hende, som ikke mere er iblandt os. Men

alligevel. Se der, Hilde, (gir vadsækken iVa sig.) Ned på
kontoret med den. — Nej, småpiger,

—
jeg liker ikke I

dette lier. Ikke måden, fonstår I. Dette, at vi så-

ledes hvert år — . Nå, — hvad skal man sige! Del

kan vel sagtens ikke gøres anderledes.

HILDE

(vil gå geiinein haven lil venstre inetl varlsækken. men stanil-ier, vender

sig og |>eger nd).

Se den herren, som kommer der borte. Det ei

visst overlæreren.

BOLETTE

(ser derhen).

Han der? der.) Nej, du er god, du! Triir dii

den halviramle fvren er Arnholm!
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WANGEL.

Nå, bi lidt, barn. Jo så min sandteil tror jeg
ikke det er ham! — Jo visst er det så, jo!

bOLETTE

(•stirrer derhen, stille forbauset).

Ja, ved Gud, tror ikke jeg også
—

!

(OVERLÆRER ARNHOLM, i elegant formiddagsdragt, med guldbriiler og en

lynd stok, kommer iidenfor på vejen fra venstre. Han har et noget over-

austrængt udseende. ser ind i haven, hilser venligt og går ind genneni

stakitdoren.)

W^ANGEL

(går ham imøde).

Velkommen, kære overlærer! Hjertelig velkom-
men på gamle tomter igen!

AUNHOLM.

Tak, tak, doktor Waogel. Tusend tak skal

De ha'.

(de ryster liinan^lens lia-nder og går sammen fremover i haven. |

ARNHOLM.

Og der har vi børnene! irækker dem hænderne og sei

pti dciii.i De to skulde jeg neppe ha' kendt igen.

W^ANGEL.

Nej, det tror jeg nok.

ARNHOLM.

A jo,
— kanske dog Bolette. — Jo, Bolette

skulde jeg nok ha' kendt.

WANGEL.

Knapt nok, tænker jeg. Det er jo også nu en
3tte-ni år siden. De så hende sidst. Å ja, her er

sagtens mangt og meget forandret i den tid.
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AR.NHOLM

(ser sig om).

Jeg syntes egentlig, ikke det. Når jeg undlager,
ut træerne er vokset adskilligt til — og så at der er

anlagt den løvhytten der —

WANGEL.

A nej, sådan i det ydre
—

ARNHOLM

(smiler).

Og så det, naturligvis, at nu har De jo to store

giftefærdige døttre i huset.

WANGEL.

A, giftefærdig er da vel hare den ene.

HILDE

(halvhøjt).

Nej, hor på far!

W^ANGEL.

Men nu lænker jeg, vi stetter os op på veran-

daen. Der er svalere end her. Vær så god.

ARNHOLM.

Tak, tak, kære doktor.

(de går derop. wangel anviser arsholm plads i gyugestolen.i

WANGEL.

Se så. Nu skal De bare sidde ganske rolig og
hvile Dem ud. For De ser virkelig noget anstrængt
ud efter rejsen.

ARNHOLM.

A, det betyder ingenting. Her i disse om-

givelser
—
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BOLETTE

(til wangel).

Skal vi ikke bringe lidt sodavand og saft i have-

stuen? Her ude blir det visst snart for varmt.

WANGEL.

Jo, gør det, småpiger. Lad os få sodavand og
saft. Og så lidt konjak kanske.

BOLETTE.

Skal det være konjak også?

WANGEL.

Bare lidt. Om nogen skulde ville ha'.

BOLETTE.

Ja, ja da. Hilde, gå så ned på kontoret med
vadsækken.

(BOLETTE går ind i havestuen og lukkei- doren efter sig. hilde tar vad-

sækken og går gennem haven hag luiset til venstre.)

ARNHOLM
(som har fulgt bolette med øjnene).

Det er da virkelig en prægtig
—

. Det er to

prægtige pigebørn, som der er vokset op for Dem.

WANGEL
(sætter sigl.

Ja, synes De ikke det.

/ ABNHOLM.

Jo. det er ligefrem overraskende med Bolette.

Og med Hilde også.
— Men nu De selv, kære dok-

,tor
—

. Tænker De at bli' boende her al Deres tid?

WANGEL.

A ja, det blir visst til det. Her er jeg jo født

og båren, som man siger. Her har jeg levet så
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inderlig lykkelig med hende, som gik bort fra os så

tidlig. Hende, som De kendte, da De var her sidst.

Arnholni.

ARNHOLM.

.la — ja.

WANGEL.

Og nu lever jeg her så lykkelig med hende,

som jeg fik i stedet. A, jeg ma sige, at i det hele

og store tåget har skæbnen været god iniod mig.

ARNHOLM.

Men ingen horn i Deres andet ægleskab?

WAiNGEL.

Vi fik en liden gut for to— halvtredje år siden.

Men ham beholdt vi ikke længe. Hau døde, da han

var en iire— fem måneder gammel.

ARNHOLM.

Er ikke Deres hustru hjemme idag?

WANGEL.

Jo, nu må hun visst snart komme. Hun er

nede og tar bad. Det gør hun hver eneste dag i

denne tid. Hvad slags vejr det så er.

ARNHOLM.

Fejler der hende noget?

WANGEL.

Ikke sådan ligefrem fejler. Skønt hun har rigtig-

iiok været mærkelig nervøs i de sidste par år. Det

vil sige, sådan af og til. Jeg kan ikke rigtig bli"

klog på, hvad der egentlig er i vejen med hende.

Men det at gå i sjøen, det er ligesom hendes liv

og lyst, det, ser De.
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ARNHOLM.

Det kan jeg huske fra før af.

WANGEL
(med et næsten umærkeligt smil).

Ja, De kender jo Ellida fra den tid, De var
lærer der ude i Skjoldviken.

ARNHOLM.

Forstår sig. Hun kom ofte på besøg i preste-

gården. Og jeg traf hende også for det meste, når

jeg var ude i fyrtårnet og så til hendes far.

WANGEL.

Den tiden der ude kan De tro har sat sine

dybe mærker i hende. Folk her i byen kan slet

ikke forstå det. De kalder hende „frnen fra havet".

ARNHOLM.

Gør de det?

WANGEL.

Ja. Og se derfor — . Tal nu De med hende
om gamle dage, kære Arnholm. Det vil hun ha' så

inderlig godt af.

ARNHOLM
(ser tvilende på ham).

Har De egentlig nogen grund til at tro det?

WANGEL.

Ja visst har jeg så.

ELLIDAS STEMME
(liøres udenfor i haven til højre).

Er det dig, Wangel!
HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKEB. VIII. 13
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WANGEL
(rejser sig).

Ja, kære.

(fru F.i.LiDA WANGEL, med et stort, let kastetørklæde om sig og med
håret vadt, udslået over skuldrene, kommer frem mellem træerne ved

løvhytten, orerlærer arnholm rejser sig.)

WANGEL
(smiler og strækker hænderne mod hende).

Nå, se der har vi havfruen!

ELLIDA

(går ilsomt op på verandaen og griber hans hænder):

Gud ske lov, at jeg ser dig igen! Når kom du?

WANGEL.

Nu netop. For en liden stund siden. (Tyder mod

ARNHOLM.) Men vil du ikke hilse på en gammel be-

kendt -?

ELLIDA

(rækker arnholm hånden).

Der har vi Dem altså. Velkommen! Og und-

skyld, at jeg ikke var hjemme —

ARNHOLM.
o

A, jeg be'r. Gør endelig ingen omstændigheder
—

WANGEL.

Var våndet bra' friskt idag?

ELLIDA.

Friskt! A Gud, her er våndet aldrig friskt. Så
lunkent og så slapt. Uh! Våndet er sygt her inde

i fjordene.

ARNHOLM.

Sygt?
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ELLIDA.

Ja, det er sygt. Og jeg tror det gor én syg
også.

WANGEL
(smiler).

Nå, du anbefaler rigtignok badestedet.

ARNHOLM.

Jeg tror nu snarere, at De, fru Wangel, har
et særligt forhold både til havet og til alt, hvad
havets er.

ELLIDA.
o

A ja, kanske det. Jeg tror det næsten selv. —
Men ser De, hvor festligt småpigerne har ordnet al

ting for Deres skyld?

WANGEL
(forlegen).

Hm— . (ser på sit uhr.) Nu må jeg nok snart —

ARNHOLM.

Er det virkelig for min skyld
— ?

ELLIDA.

Ja, det kan De da forstå. Vi stadser jo ikke

sådan op til hverdags.
— Uh, — hvor kvælende bedt

her er under dette tåget! (går nedihaveu.) Kom her over!

Her er da i det mindste ligesom en slags luftning.

(hun sætter sig i løvhytten.)

ARNHOLM

(går derhen).

Jeg synes såmæn her lufter ganske friskt.

ELLIDA.

Ja De, som er vant til den kvalme hovedstads-

13*
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luften. Der skal det jo være rent forfærdeligt om
sommeren, har jeg hørt.

WANGEL

(som ligeledes er gået ned i haven).

Hm, kære EUida. nu får du nok underholde vor

gode ven alene en stund.

ELLIDA.

Har du forretninger?

WANGEL.

Ja, jeg må ned på kontoret. Og så får jeg jo

se at klæ' mig lidt om. Men jeg blir ikke længe
—

ARNHOLM

(sætter .sig i løvhytten).

Forhast Dem endelig ikke, kære doktor. Deres

hustru og jeg skal nok vide at fordrive tiden.

WANGEL
(nikker).

A ja,
— det stoler jeg på. Nå, —

på gen-

syn da!

(han gar iid gennem haven til venstre.)

ELLmA
(efter en kort taushed).

Synes De ikke, man sidder godt her?

ARNHOLM.

Jeg synes jeg sidder godt nu.

ELLIDA.

Lysthuset her kaldes mit lysthus. For det er

mig, som har lad't det indrette. Eller rettere Wangel— for min skyld.
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ARNHOLM.

Og her plejer De så at sidde?

ELLIDA.

Ja, her sidder jeg for det meste om dagen.

ARNHOLM.

Med småpigerne vel?

ELLIDA.

Nej, småpigerne
— de holder til på verandaen.

ARNHOLM.

Og Wangel selv?

ELLIDA.

A, Wangel går så fra og til. Snart er han lier

hos mig Og snart er han over hos børnene.

ARNHOLM.

Er det Dem, som vil ha' det således?

ELLIDA.

Jeg tror, at alle parter fmder sig bedst ved det

på den made. Vi kan jo tale over til hverandre —
når vi en gang imellem synes, vi har iioget at sige.

ARNHOLM
(efter en stund i tanker).

Da jeg sidst færdedes på Deres veje
—

. Ude
i Skjoldviken, mener jeg

—
. Hm, — det er længe

siden nu — .

ELLIDA.

Det er godt og vel ti år siden De var der ude
hos os.
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ARNHOLM.

Ja, så omtrent. Men når jeg tænker mig Dem
der ude i fyrtårnet

—
! Hedningen, som gamle pre-

sten kaldte Dem, fordi Deres far havde ladt Dem
døbe, som han sa', med et skibsnavn og ikke med
et kristent menneskenavn —

ELLIDA.

Ja, hvad så?

ARNHOLM.

Mindst af alt havde jeg tro'd, jeg skulde få se

Dem igen her inde som fru Wangel.

ELLIDA.

Nej, dengang var jo Wangel endnu ikke ble't — .

Dengang leved jo endnu småpigcrnes første mor.

Deres rigtige mor sådan —

ARNHOLM.

Ja vel. Ja vel. Men selv om ikke så havde

været — . Selv om han havde været frank og fri,
—

så havde jeg aldrig tænkt. at dette her skulde komme
i stand.

ELLIDA.

Ikke jeg heller. Aldrig i verden — dengang.

ARNHOLM.

Wangel er jo så bra'. Så hæderlig. Så inder-

lig god og snil imod alle mennesker —

ELLIDA

(varmt og hjerteligt).

Ja, det er han rigtignok!
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ARNHOLM.
— men han må da være så himmelvidt forskel-

lig fra Dem, synes jeg.

ELLIDA.

Det har De ret i. Det er han også.

ARNHOLM.

Nå, men hvorledes kom det da? Hvorledes
kom det!

ELLIDA.
o

A, kære Arnholm, De må ikke spørge mig om
det. Jeg vilde ikke kunne forklare Dem de ting.

Og selv om jeg kunde, så vilde De aldrig være i

stand til at fatte og forstå en smule af det.

ARNHOLM.

Hm —
. (lidt sagtere.) Har De nogensinde hetro'd

Deres mand noget om mig? Jeg mener naturligvis
om det forgæves skridt, — som jeg engang lod mig
henrive til.

ELLIDA.

Nej. Kan De tro sligt! Ikke et ord har jeg
sagt ham om — om det, De sigter til.

ARNHOLM.

Det glæder mig. For jeg følte mig ligesom lidt

trykket ved tanken om at —
ELLIDA.

Det hehøver De slet ikke. Jeg har bare sagt
ham, som sandt er, at jeg holdt svært af Dem og
at De var den troeste og bedste ven jeg havde derude.

ARNHOLM.

Tak for det. Men, sig mig nu, — hvorfor skrev
De mig aldrig til siden jeg rejste?



19G

ELLIDA.

Jeg tænkte, det kunde kanske gøre Dem ondt

at høre noget fra en, som — som ikke kunde komme
Dem imøde således, som De havde ønsket det. Det
var jo ligesom at rippe op igen i noget pinligt,

syntes jeg.

ARNHOLM.

Hm —
. Ja, ja, De kan sagtens ha' ret i det.

ELLIDA.

Men hvorfor skrev De aldrig selv?

ARNHOLM
(ser på hende og smiler halvt behrejdende).

Jeg? Gøre begyndelsen? Kanske gøre mig mis-

tænkt for at ville indlede noget nyt. Efter et sådant

afslag som det, jeg havde fåt?

ELLIDA.
o

A nej, det forstår jeg jo nok også.
— Har De

aldrig siden tænkt på nogen anden forbindelse?

ARNHOLM.

Aldrig. Jeg er ble't trofast mod mine erin-

dringer.

ELLIDA

(halvt spøgendel.

A hvad! Lad de gamle triste erindringer fare.

De skulde sandelig heller tænke på at bli' en lykke-

lig ægtemand, synes jeg.

ARNHOLM.

Da måtte det nok ske snart, fru Wangel. Husk!

på,
—

jeg har såmæn allerede, med skam at sige,

fyldt de syv og tredive.

i
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ELLIDA.

Nå ja, desto større grund til at skynde Dem.
tier lidt, derpå siger hun alvorlig og dæmpet.) Men hør nU, kære

å^rnholm, — nu vil jeg sige Dem en ting, som jeg
kke kunde fåt frem dengang, om det så havde gældt
mit liv.

ARNHOLM.

Hvad er da det?

ELLIDA.

Da De gjorde
— det forgæves skridt, som De

nylig sa',
— da kunde jeg ikke svare Dem ander-

ledes end jeg svarte.

ARNHOLM.

Jeg véd det. De havde ikke andet at byde mig
end godt venskab. Jeg véd det jo.

ELLroA.

Men De véd ikke, at hele mit sind og alle mine

tanker dengang var andetsteds henne.

ARNHOLM.

Dengang!

ELLIDA.

Ja, netop.

ARNHOLM.

Men det er jo umuligt! De tar fejl af tiden!

leg tror knapt De kendte Wangel dengang.

i ELLIDA.

Det er ikke Wangel, jeg taler om.

ARNHOLM.

Ikke Wangel? Men på den tid,
— der ude i

jkjoldviken
—

. Jeg mindes ikke et eneste menneske
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der ude, som jeg kunde tænke mig muligheden af,

at De kunde læste Dem ved.

ELLIDA.

Nej, nej,
— det tror jeg nok. For det var så

rent forvildende galt alt sammen.

ARNHOLM.

Men så lad mig da hore nærmere om dette her!

ELLIDA.

Å, det er jo nok, når De véd, at jeg var bun-

den dengang. Og nu véd De det jo.

ARNHOLM.

Om De nu ikke havde været bunden dengang?

ELLIDA.

Hvad så?

ARNHOLM.

Vilde da Deres svar på mit brev være faldet

anderledes ud?

ELLIDA.

Hvor kan jeg vide det? Da Wangel kom, faldt

jo svaret anderledes ud.

ARNHOLM.

Hvad skal det så tjene til at fortælle mig, at

De var bunden?

ELLIDA

(rejser sig ligesom i angst og uro|.

Fordi jeg må ha' nogen at betro mig til. Nej,

nej, bliv De bare siddende.

ARNHOLM.

Deres mand véd altså ikke noget om sagen?
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ELLIDA.

Jeg tilstod ham fra først af, at mit sind engang
havde været andetsteds henne. Mere har han ikke

forlangt at vide. Og vi har aldrig rørt ved det siden.

Det var jo i granden ikke andet end galskab heller.

Og så gik det jo overstyr igen straks. Ja, det vil

sige
—

på en made.

ARNHOLM

(rejsei- sig).

Bare på en made? Ikke helt!

ELLIDA.
-r • •

°

Jo, JO visst! A Gud, kære Arnholm, det er slet

I

ikke således, som De tænkcr. Det er noget så rent

ubegribeligt. Jeg véd ikke, hvorledes jeg skulde

kunne fortælle det. De vilde bare tro, at jeg var

, syg. Eller at jeg var rent gal.

ARNHOLM.

Min bedste frue, — nu må og skal De sandelig
tale fuldt ud.

ELLIDA.

Nå da! Jeg får prøve på det. Hvorledes vil

De, som en fornuftig mand, kunne forklare Dem
at — (ser ml og afbryder.) Vent til siden. Her kommer
nok besøg.

I LYNGSTRAND kommer ude på vejen fra venstre og går iud i haven. Han
liar en blomst i knapliullet og bærer en stor smuk buket, omviklet med

papir og silkebånd. Han standser og nøler lidt uviss ved verandaen.)

ELLIDA

(frem i løvhytten).

Er det småpigerne. De ser efter, herr Lyng-
strand?
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LYNGSTRAND

(vender sig).

A, er fruen der? (liilser ok konmier luerniere.l Ncj,
det er ikke det. Det er ikke frokenerne. Det er

Dem selv, fru Wangel. De har jo gi"t mig lov til

at komme og besøge Dem —

ELLIDA.

Ja visst har jeg så. De er os allid velkommen.

LYNGSTRAND.

Mange tak. Og da det falder sig så heldigt, at

her just er festlighed i huset idag
—

ELLIDA.

Nå, så det véd De?

LYNGSTRAND.

Jaha. Og derfor vilde jeg gerne være så fri at

overrække fru Wangel denne her —
(lian bukker og rækker liukelluii frem.)

ELLIDA

(sniilerl.

Men, hedste herr Lyngstrand, er det ikke rig-

tigst, at De gir Deres smukke blomster til overlærer

Arnholm selv? For det er jo dog egentlig ham,
som —

LYNGSTRAND

(ser uvisst på dem begge).

Undskyld,
— men jeg kender ikke den frenmiede

herre. Det er bare — . Jeg kommer i anledning af

geburtsdagen, frue.

ELLIDA.

Geburtsdagen? Så har De ta't
fejl,

herr Lyng-
strand. Der er ingen fødselsdag her i huset idag.
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LYNGSTRAND

(smiler lunt).

A, jeg véd det nok. Men jeg trode ikke, det

kulde være så hemmeligt.

ELLIDA.

Hvad for noget véd De?

LYNGSTRAND.

At det er fruens ge
— fruens fødselsdag.

ELLIDA.

Min?

ARNHOLM
(ser spørgende på hende).

Idag? Nej visst ikke, nej.

ELLIDA

(til lyngstrand).

Hvor falder De da på det?

LYNGSTRAND.

Det er frøken Hilde, som har forrådt det. Jeg
ar lidt indoin her før idag. Og så spurgte jeg frø-

enerne, hvorfor de stadsed så svært op med blom-

ter og flag
—

ELLIDA.

NA ja vel?

LYNGSTRAND.

—
og så svared frøken Hilde: jo, for idag er

et mors ^ fødselsdag.

ELLIDA.

Mors — ! Nå så.
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ARNHOLM.

Aha!

(Iiiin og ELi.inA sor forstående på hinanden.)

ARNHOLM.

Ja, når den nnge mand altså véd det, fru

Wangel —
ELLIDA

(til lyngstrand).

Ja, når De nu engang véd det, så —

LYNGSTRAND

(byder buketten igen).

Må jeg så få lov til at gratulere
—

ELLIDA

(tar blomsterne).

Mange tak skal De ha'. — Vær så god og sid

ned et øjeblik, herr Lyngstrand.

(ELLIDA, ARNHOLM Og LYNGSTRAND sætter sig i løvhytten.)

ELLIDA.

Dette her — med min fødselsdag
— det skulde

ha' været en hemmelighed, herr overlærer.

ARNHOLM.

Det skulde nok det. Det skulde ikke ha' været

for os uindviede.

ELLIDA

(lægger buketten til side).

Nej, just så. Ikke for de uindviede.

LYNGSTRAND.

Jeg skal så sandelig ikke nævne det til noget
levendes menneske.
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ELLIDA.

A, det er nu ikke sådan ment. — Men hvor-
ledes går det Dem så? Jeg synes, De ser bedre ud
nu end før.

LYNGSTRAND.

Ja, jeg tror nok, det går bra' med mig. Og så
til næste år, når jeg kanske får komme ned til de

sydlige lande —
ELLIDA.

Og det får De jo, siger småpigerne.

LYNGSTRAND.

Ja, for i Bergen har jeg en velgører, som be-

skytter mig. Og han har lovet, at han vil hjælpe
mig til næste år.

ELLIDA.

Hvorledes har De fåt fat på ham?

LYNGSTRAND.

A, det traf sig så svært heldigt. For jeg har
en gang været ude til sjøs med et af skibene hans.

ELLIDA.

Har De det? Så De havde lyst til sjøen den-

gang?

LYNGSTRAND.

Nej, ikke det mindste. Men da mor var død,
så vilde ikke far ha' mig gåendes længer hjemme
hos sig. Og så lcd han mig gå til sjøs. Så forliste

vi i engelske kanalen på hjemrejsen. Og det var jo
godt for mig.

ARNHOLM.

Hvorledes det, mener De?
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LYNGSTRAND.

Jo, for ved det forliset var det, at jeg fik mit

l<næk. Dette her for brystet. Jeg lå så længe i det

iskolde våndet, før de kom og berged mig. Og så

måtte jeg jo begi' sjøen.
— Ja, det var rigtignok en

stor lykke.

ARNHOLM.

Så? Synes De det?

LYNGSTRAND.

Ja. For knækket er jo ikke videre farligt. Og
nu kan jeg jo få bli' billedhugger, som jeg så inder-

lig gerne vilde. Tænk — at få modellere i det dej'

lige leret, som føjer sig så fint mellem fingrene!

ELLIDA.

Og hvad vil De så modellere? Skal det være

havmænd og havfruer? Eller skal det være gamle

vikinger
— ?

LYNGSTRAND.

Nej, det blir nok ikke sligt noget. Så snart jeg
kan komme til, vil jeg prøve på at gore et stort

værk. Sådan en gruppe, som de kalder det.

ELLIDA.

Nå ja,
— men hvad skal da den gruppen fore-

stille?

LYNGSTRAND. ,

A, det skulde nu være noget, som jeg selv har

oplevet.

ARNHOLM.

Ja, ja,
— hold Dem helst til det.

ELLIDA.

Men hvad skal det være for noget?
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LYNGSTRAND.

Jo, jeg havde tænkt, det skulde være en ung

ijømandskone, som ligger og sover så underlig uroligt.

3g dromme gør hun også Jeg tror nok, jeg skal få

let til slig, at de kan se på hende, at hun drømmer.

ARNHOLM.

Skal der da ikke være noget mere?

LYNGSTRAND.

Jo, der skal være én figur til. Sådan en gestalt
\t kalde for. Det skal være hendes mand, som hun
lar været troløs imod, mens han var horte. Og han

iv druknet i havet.

ARNHOLM.

Hvorledes, siger De — ?

ELLIDA.

Er han druknet?

LYNGSTRAND.

Ja. Han er druknet på sjørejs. Men så er der

iet underlige, at han er kommet hjem alligevel.

Det er ved nattens tider. Og nu står han der for

pengen og ser på hende. Han skal stå så drivendes

må, som de dra'r en op af sjøen.

ELLmA
(læner sig tilbage i stolen).

Det var da noget forunderligt noget. dukker ojnene.)

i, jeg kan se det så lys levende for mig.

ARNHOLM.

Men i al verdens navn, herr — herr — ! De
a' jo,

at det skulde være noget, som De havde op-
jvet.

IIENBIIC IBSENS SAMLEDE VÆBKEB. VIII 14
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LYNGSTRAND.

Jaha, — jeg har også oplevet dette her. På en

made, al sige.

ARNHOLM.

Oplevet at en død mand — ?

LYNGSTRAND.

Nå ja, jeg mener jo ikke sådan lige til oplevet.
Ikke oplevet det udvendig, forstår sig. Men allige-

vel så —
ELLIDA

(Hvfiildt, spæii(lt).

Fortæl mig alt, hvad De véd og kan! Dette

her må jeg ha' fuld rede på.

ARNHOLM

(smiler).

Ja, delte må jo saglens være noget for Dem.
Sådant noget med havstemning i.

ELLmA.

Hvorledes var det så, herr Lyngstrand?

LYNGSTRAND.

Jo, det var så, at den gang vi sknlde sejle

hjem med briggen fra en by, som de kalder for

Halifax, så måtte vi lægge bådsmanden efter os pii

sygehuset der. Så fik vi påmønstret en amerikaner

i stedet. Denne her nye bådsmanden —

ELLIDA.

Amerikaneren?

LYNGSTRAND.

—
ja; han fik en dag lånt hos kaptejnen en

i)unke gamle aviser, som han stødt og stadig læste

i. For lian vilde lære sig norsk, sa' han.

I
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ELLIDA.

Nå! Og så!

LYNGSTRAND.

Så var det en kveld i et overhændigt vejr. Alle

inand var på dæk. Undtagen bådsmanden og jeg da.

For han havde forstuvet ene foden sin, så han ikke

kunde træ' på den. Og jeg var også klejn af mig
og lå til kojs. Nå, så sad han da der i lugaren og
læste i et af de gamle bladene igen

—

ELLIDA.

Ja vel! Ja vel!

LYNGSTRAND.

Men bedst som han sidder, så hører jeg, at han

gir ligesom et brøl ifra sig. Og da jeg så ser på
ham, så ser jeg, at han er kridenes hvid i ansigtet.

Og så gir han sig til at knase og mase bladet sam-

men og plukke det i tusend små stykker. Men det

gjorde han så ganske stille, stille.

ELLIDA.

Sa' han da slet ingen ting? Talte han ikke?

LYNGSTRAND.

I

Ikke straks. Men lidt efter sa' han ligesom til

sig selv: Giftet sig. Med en anden mand. Mens

jjeg
var borte.

ELLIDA

i
(lukker ojiiene, og siger halv sagte).

Sa' han det?

LYNGSTRAND.

Ja. Og tænk. — det sa' han på rigtig godt
lorsk. Han må ha' havt svært let for at lære frem-

nede sprog, den manden.

14*
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ELLIDA.

Og hvad så siden? Hvad skede så mere?

LYNGSTRAND.

Ja, så kommer delte her underlige, som jeg al-

drig i verden skal gleiimie. For h:in la' til,
—

ganske
stille det også: Men min er hun og min skal hun
bli'. Og mig skal hun følge, om jeg så skal komme
hjem og hente hende som en druknet mand fra svarte

sjøen.

ELLIDA

(skænker sig et glas vand. Hendes hånd ryster).

Puh, — hvor lummert her er idag
—

LYNGSTRAND.

Og det sa' han med slig en magt i viljen, at

jeg syntes, han måtte være mand for at gøre det

også.

ELLIDA.

Véd De ikke noget om, ~ hvad der er ble't af

den manden?

LYNGSTRAND.

A, frue, han er visst ikke mere i live.

ELLIDA

(hurtigl).

Hvorfor tror De det!

LYNGSTRAND.

Jo, for vi forliste jo bagetter i kanalen. Jeg
var kommen mig ned i storbåden med kaptejnen og
fem andre. Styrmandeii gik i hæk jollen. Og i den

var også amerikaneren og en mand til.

ELLIDA.

Og fra dem har man ingen ting hørt siden?
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LYNGSTRAND.

Nej, ingen verdens ting, frue. Min velgorcr
skrev det nu nylig i et brev. Men netop derfor har

jeg fåt slig svær lyst til at gore et kunstværk af

det. Den troløse sjøniandskonen ser jeg så lebendig
for mig. Og så hævneren, som er druknet og som

alligevel kommer hjem fra sjoen. Jeg kan se dem

begge to så tydeligt.

ELLIDA.

Jeg også. (rejser si-.) Kom, — lad os gå ind.

Eller helst ned til Wangel! Jeg synes, her er så

kvælende lummert.

(hun går nd af lovhylten.)

LYNGSTHAND

(som ligeledes liar rejst sig).

Jeg, for min del, får nok sige tak for mig. Det
skulde bare være et lidet besøg for fødselsdagens

skyld.

ELLIDA.

Nå, som De vil da. ^rækkei- ham handen.) FarVcl

Og tak for blomsterne.

(LVNGSTiiAND hllser og går gennoni slakitdoren lui til venstre.)

ARNHOLM
(står op og går hon til ellida).

Jeg ser nok, at det er gåt Dem nær til hjerte,
kære fru Wangel.

ELLIDA.

A ja, De kan gerne kalde det så, endskønt —

ARNHOLM.

Men i grunden er det jo ikke andet, end De
måtte være forberedt på.
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(ser studsende på ham).

Forberedt!

ARNHOLM.

Ja, jeg synes det.

ELLIDA.

Forberedt på at nogen kunde komme igeii
—

!

Komme igen på slig en vis!

ARNHOLM.

Men bvad i al verden — ! Er det den forstyr-

rede billedhuggerens skipperhistorie
— ?

ELLIDA.

A, kære Arnholm, han er kanske ikke sa for-

styrret endda.

ARNHOLM.

Er det altså denne snak om den døde mand.
som har rystet Dem således? Og jeg, som trode.

at —
ELLroA.

Hvad trode De?

ARNHOLM.

Jeg trode naturligvis, at det bare var maske-

spil af Dem. At De sad her og pintes, fordi De
var kommen efter, at der i lonlighed fejres familje-

fest i huset. At Deres mand og hans børn lever et

erindringsliv, som De ingen del har i.

ELLIDA.

Å nej, nej. Det far være med det, som det

vil. Jeg har ingc
helt og alene for mig.

være vil. Jeg har ingen ret til at kræve min mand



211

ARNHOLM.

Det synes jeg dog De målte ha'.

ELLIDA.

Ja. Men jeg liar det ikke alligevel. Det er

sagen. Jeg selv lever jo også i noget,
— som de

andre står udenfor.

ARNHOLM.

De! (sagtere.) Er det således at forstå — ? De— De holder egentlig ikke af Deres mand!

ELLIDA.

A jo, jo,
— af hele mit sind er jeg kommet til

at holde af ham! Og just derfor er det så forfærde-

ligt,
— så uforklarligt,

— så rent utænkeligt
—

!

ARNHOLM.

Nu skal De betro Deres sorger helt og holdent
til mig! Vil De ikke det, fru Wangel?

ELLIDA.

Jeg kan ikke, kære ven. Ikke nu i alle fald.

Kanske senere.

(bolette kommer ud jiå verandaen og går ned i haven.)

BOLETTE.

Nu kommer far fra kontoret. Skulde vi så ikke
alle sammen sætte os ind i havestuen?

ELLIDA.

Jo, lad os det.

(wangel, omklædl, kommer med uilde fra venstre bug liiiseh)

WANGEL.

Se så! Her har I mig frank og fri! Nu skal
lei smage at få sig et godt glas kølende lil livs.
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ELLIDA.

Vent lidt.

(liun går inil i lovliytlen og lunter buketten.)

HILDE.

Nej se, se! Alle de dejlige blomster! Hvor har

du fåt dem fra?

ELLIDA.

Dem har jeg fåt af billedhugger Lyngstrand,
min kære Hilde.

HILDE

(studser).

Af Lyngstrand?

BOLETTE

(urolig).

Har Lyngstrand været her — nu igen?

ELLIDA

(med et halvt sinill.

Ja. Han kom indom med denne her. I anled-

ning af fødselsdagen, forstår du.|

Åh -!
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ELLIDA

(afbrydende).

Kom så, småpiger! Så vil vi sætte mine blom-

ter i vand sammen med de andre.

(hun går op på verandaen.)

BOLETTE

(sagte til hilde).

A, men hun er da i grunden snil alligevel.

HILDE

(halvhøjt, ser vred ud).

Abekatstreger! Hun lader bare så for at tæk-

:es far.

wANGEL

(oppe på verandaen, trykker ellidas hånd).

Tak — tak! Inderlig tak for dette her, Ellida!

ELLIDA

(steller med blomsterne).

A hvad, — skulde ikke jeg også være med og
ore stads af — af mors fødselsdag?

ARNHOLM.

Hm -.
lun går op til wangel og ellida. bolette og hilde blir nede i haven.
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(Oppe på j.Udsigten", en kralbevoksel liojde bag byen. Lidt tilbage sl

en varde og en vindfloj. Store stene, skikkede til siddepladse, er lie

lagt omkring varden og i forgrunden. Dybt nede i baggrunden ses di

ydre fjord med oer og fremspringende næs. Det åbne hav ses ikke. D
er sommernat med halvlys. Gulrødt skær i luften og over fjeld linden

langt ude i det fjerne. Lyden af firslemmig sang hores svagt nedenund

i bakkerne til hojre.)

(unge folk fra bven, damer og HERRER, konuner parvis op fra hoji

går under fortrolig samtale forbi varden og ud til venstre. Lidt efl

kommer ballested som vejviser for et selskab af udenlandske turisti

med DERES damer. Han er belæsset med sjaler og rejsetasker.)

BALLESTED

(peger opad med stokken).

Sehen Sie, meine Herrschaften ,

— dort bori

liegt eine andere højde. Das willen wir også bi

steigen und so heriinter —
(lian fortsætter på engelsk og fører selskabet ud til venstre.)

(uii.nE kommer raskt op fra skråningen til højre, staudser og ser sig I

tilbage. Lidt efter kommer bolette op samme vej.)

BOLETTE.

Men, kære, hvorfor skulde vi da løbe fra Lynj
strand?

HILDE.

Fordi jeg kan ikke udstå at gå så langsomt
bakkerne. Se, — se, hvor han kryber opover.
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BOLETTE.
O

A, du véd jo, hvor dårlig han er.

HILDE.

Tror du, det er svært farhgt?

BOLETTE.

Ja, det tror jeg riglignok.

HILDE.

Han var jo hos far i eftermiddag. Jeg gad vide,

hvad far mener om ham.

BOLETTE.

Far sa' til mig, at det er forhærdelse i lungen.— eller sligt noget. Han hlir ikke gammel, sa' far.

HILDE.

Nej, sa' han det! Tænk. — det er akkurat det

samme, som jeg har tro'd.

BOLETTE.

Men du må for Guds skyld ikke la' dig mærke
med noget.

HILDE.

A, kan du da falde på sligt. (halv sagte.) Se så,
— nu har Hans fåt kravlet sig op. Hans — . Synes
du ikke en kan se udenpå ham, at han heder Hans?

BOLETTE

(ln i^kerl.

Vær nu bare skikkelig! Det rå'r jeg dig til.

(LYNGSTRAND kommer fra liojre med en parasol i hånden.)

LYNGSTRAND.

Jeg må be' frøkenerne undskylde, at jeg ikke

kunde gå så fort som De.



HILDE.

Har De fåt Dem en para sol også nu?

LYNGSTRAND.

Det er Deres mors. Hun sa', jeg skulde bru^
den til stok. For jeg havde ingen med.

BOLETTE.

Er de der nede endnu? Far og de andre?

LYNGSTRAND.

Ja. Deres far gik lidt ind i beværtningen.
de andre sidder udenfor og bører på musiken. Me
siden så vilde de komme berop, sa' Deres mor.

HILDE

(som står og ser på ham).

De er nok svært træt nu.

LYNGSTRAND.

Ja, jeg synes næsten, jeg er ligesom noget tra

af mig. Jeg tror så sandelig, jeg får sætte mig e

liden smule.

(han stetter sig på en sten i forgrunden til højre.)

HILDE

(står foran ham).

Véd De det, at siden skal der være dans ned

på musikpladsen?

LYNGSTRAND,

Ja, jeg børte, der blev snakket om det.

HILDE.

De synes vel, det er morsomt, det, at danse

BOLETTE

(som går og plukker småhiomster i lyngen).

A, Hilde, — lad nu berr Lyngstrand få puste ud
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LYNGSTRAND

(til hilde).

Ja, frøken, jeg vildc gerne danse — ifald jeg
hare kunde.

HILDE.

Å så. Har De aldrig lært det?

LYNGSTRAND.

Nej, det har jeg ikke heller. Men det var ikke

det, jeg mente. Jeg mente, jeg kan ikke for brystet.

HILDE.

For dette her knækket, som De siger. De har?

LYNGSTRAND.

Ja, derfor er det.

HILDK.

Er De svært bedrøvet, fordi De har det knækket?

LYNGSTRAND.

A nej, jeg kan ikke sige det heller, (smiler.) For

deraf tror jeg det kommer, at alle mennesker er så

snille og venlige og så godgorendes imod mig.

HILDE.

Ja, og så er det jo slet ikke farligt heller.

LYNGSTRAND.

Nej, -det er ikke det mindste farligt. Det forstod

jeg så godt på Deres far også.

HILDE.

Og så går det jo over, straks De kommer ud

at rejse.

LYNGSTRAND.

Jaha. Da går det over.
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BOLETTE

(med blomstiT).

Se her, herr Lyngstrand,
— disse her skal Dt

stikke i knaphullet.

LYNGSTRAND.

Å, lusend tak, frøken! Det er da også altfo

snilt af Dem.

HILDE

(ser nedover til lio.jre).

Der kommer de nede på vejen.

BOLETTE

(ser også nedover).

Bare de véd, hvor de skal høje af. Nej, ni

går de galt.

LYNGSTRAND

(rejser sig).

Jeg vil løbe der ned til svingen og skrige ti

dem.

HILDE.

De må skrige svært højt da.

BOLETTE.

Nej, det er ikke værdt. De blir bare så træ

igen.

LYNGSTRAND.

A, nedover går det så glat.

(liJin g;ir ud Ul højre.)

HILDE.

Ja nedover, ja. (ser efter ham.) Nu hopper hai

også! Og så tænker han ikke på det, at han ska

opover igen.
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BOLETTE.

Stakkers menneske — .

HILDE.

Hvis Lyngstrand fri'de til dig, vilde du så ta'

ham?

BOLETTE.

Er du ble't gal nu?

HILDE.

A. jeg mener naturligvis, dersom han ikke havde

dette her knækket. Og dersom han ikke så snart

skulde dø. Vilde du så ta' ham.

BOLETTE.

Jeg synes, det var bedst du tog ham.

HILDE.

Nej såmæn om jeg vilde. Han ejer jo ikke et

gran. Han har ikke engang det, han selv skal

leve af.

BOLETTE.

Hvorfor gir du dig da altid så meget af med
ham?

HILDE.

A, det gør jeg jo bare for det knækkets skyld.

BOLETTE.

Jeg har slet ikke mærket noget til, at du ynker
ham for det.

HILDE.

Nej, det gør jeg ikke heller. Men jeg synes,
det er så fristende.

BOLETTE.

Hvilket?
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HILDE.

At se på ham og få liaiii lil at forlælle, at de

ikke er farligt. Og så at han skal få rejse uden

lands, og at han skal bli' kunstner. Alt det går hai

og tror på og er så sjæle-lbrnøjet for det. Og si

blir det ikke til noget ligevel. Aldrig i verden. Fo
han får ikke leve så længe. Det synes jeg er si

spændende at tænke på.

BOLETTE.

Spændende!

HILDE.

Ja, jeg synes netop, det er spændende. Je^

tillader mig det.

BOLETTE.

Fy, Hilde, du er rigtig en styg unge!

HILDE.

Det vil jeg også være. På trods! (ser nedover,

Nå endelig! Arnholm liker nok ikke det at stig(

tilvejrs. (vender sig.) Nej , det er sandt, — véd du

hvad jeg så på Arnholm ved middagsbordet?

BOLETTE.

Nå?

HILDE.

Tænk, — håret begynder at falde af ham —
her midt oppe i hodet.

BOLETTE.
o

A snak! Det er visst ikke sandt.

HILDE.

Jo. Og så har han rynker her ved begge øjnene
Gud, Bolette, at du kunde være så forlibt i ham,

dengang han læste med dig!
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BOLETTE

Isniiler).

Ja. kan du skønne det? Jeg husker, jeg en-

gang græd mine modige tårer, fordi han havde sagt.
at han syntes Bolette var et stygt navn.

HILDE.

Ja, tænk det! (ser nedover igen.) Nej. vil du bare

se der. du! Nu går ,, fruen fra havet" og prater
med ham. Ikke med far. — Jeg undres på. om ikke

de to har et godt øje til hinanden.

BOLETTE.

Du skulde rigtig skamme dig, skulde du. Hvor
kan du stå og sige sligt noget om hende? Nu var

det ble't så godt imellem os —
HILDE.

Javisst, — bild dig bare det ind, min tøs! Å
nej, du, det blir såmæn aldrig godt imellem os og
hende. For hun passer slet ikke for os. Og ikke vi

for hende heller. Gud véd. hvad far skulde trække
hende ind i huset for! — Det skulde ikke undre mig.
om hun gik hen og blev gal for os en vakker dag.

BOLETTE.

Gal! Hvor kau du falde på sligt?

HILDE.

Å, det var da ikke så underligt. Hendes mor
blev jo også gal. Hun døde som gal. det véd jeg.

BOLETTE.

Ja. Gud véd. hvad ikke du har din næse i. Men

ga bare ikke og snak om det. Vær nu snil — for

fars skyld. Hører du det. Hilde?

(WANGEL. ELLIDA, ABNHOLM Og LYNGSTRAND kommer op tVa hojre.l
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ELLIDA

(peger henover mod baggruiiden).

Der ude ligger det!

AHNHOLM.

Ja, rigtig. I deii retning må det være.

ELLIDA.

Der ude ligger havet.

BOLETTE

(til ARNHOLM).

Synes De ikke, det er smukt heroppe?

ARNHOLM.

Her er storartet, synes jeg. Pragtfuld udsigt.

W^ANGEL.

Ja, De har sagtens aldrig været her oppe før?

ARNHOLM.

Nej, aldrig. 1 min tid tror jeg knapt her var

fremkommeligt. Ikke en fodsti engang.

W^ANGEL.

Og ingen anlæg heller. Alt det har vi fat i de

sidste år.

BOLETTE.

Der horte på „Lodskollen" er det endnu mere

storartet at se udover.

WANGEL.

Skal vi kanske gå der bort, Ellida?

ELLIDA

(sætter sig på en sten til hujre).

Tak. Ikke jeg. Men gå kun I andte. Så blir

jeg siddende her imens.
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WANGEL.

Ja. da blir jeg hos dig. Småpigerne kan jo vise
herr Arnholm omkring.

BOLETTE.

Har De lyst at gå med os, herr Arnholm?

ARNHOLM.

Ja, meget gerne. Er der lagt vej did op også?

BOLETTE.

Å ja. Der er god bred vej.

HILDE.

Vejen er så bred, at der rundelig kan gå to

mennesker arm i arm.

ARNHOLM

(spogende).

Ja mon tro det, lille frøken Hilde? (til bolette.)

Skal vi to prøve, om hun siger sandt?

BOLETTE

(undertrykker et smil).

Ja nok. Lad os det.

(De går arm i arm ud til venstre.)

HILDE

(til lyngstrand).

Skal vi også gå
— ?

LYNGSTRAND.

Under arm — ?

HILDE.

Nå, hvorfor ikke det? Gerne for mig.
15*



224

LYNGSTHANL)

(tager hendes arm og loi- fcii-nojcl |.

Dette her er da riktig lojerli^ morsomt!

hii.de.

Løjerlig
— ?

LYNGSTRAND.

Ja, for det sei- jo akkurat ud. som om vi var

forlovet.

MII.DE.

De har visst alchig promenerel med en dame
under armen før, herr Lyngstiand.

(de giir Ull til venstre.)

WANGEL
(som st.-ir henne ved viirdenl-

Kære EUida, mi har vi en stund for os selv —

ELLIDA.

Ja. kom og .sæt dig her lios mig.

WANGEL
(sælter sigl.

Ilel' er frit og sl ille. Nu vil vi tale lidt sanmien.

ELLn^A.

Om hvad?

WANGKL.

Om dig. Og så om \(irt forhold, Ellida. Jeg
ser nok. at det kan ikke hli" sådan ved.

ELLIDA.

Hvad skulde komme i stedet, mener du?

WANGEL.

f^uld fortrolighed. kære. Samliv melleni os. —
som før.
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ELLIDA.

A, om det kunde! Men det er så rent umuligt!

wANGEL.

Jeg tror, jeg forstar dig. At' visse yttringer.
som dii nu og da har ladt falde, tror jeg det.

ELLIDA

(heftigt).

Det gør du ikke! Sig ikke, at du forstår — !

WANOEL.

A jo. Du er en a,'rlig natur, EUida. Du har et

trofast sind —
KLLIDA.

Ja, det har jeg.

VVANGEL.

Hvert el forhold, som du skal kunne føle dig

tryg og lykkelig i, niA være et helt og fuldt forhold.

ELLIDA

(ser .spa^iidl i>.i haml.

Nå, — og så!

w ANGEL.

Du <T ikke skikket til at va^-e en mands anden

hustru.

ELLIDA.

Hvorledes kommer du på det uu?

\VAN(iEL.

Det har ofte skudt op i mig som en anelse,

idag stod det klart for mig. Bomenes mindefest — .

Du så i mig et slags medskyldig
—

. Nu ja,
— en

mands erindringer kan jo ikke udslettes. Ikke mine
i alle fald. Jeg har det ikke så.
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ELLIDA.

Det ved jeg. A, det véd jeg så godt.

WANGEL.

Men du tar fejl nlligevel. For dig står det

næsten som om børnenes mor var levende endnii.

Som om hun var usynlig tilstede iblandt os. Du
tror, at mit sind er delt lige imellem dig og hende.

Den tanke er det, som oprører dig. Du ser ligesom

noget usædeligt i vort forhold. Derfor er det, at du

ikke længer kan — eller ikke længer vil leve med

mig som min hustru.

ELimA

(rejser sig).

Har du set alt dette, Wangel? Set ind i alt

dette?

WANGEL.

Ja, idag har jeg endelig set inderst ind i det.

Helt til hunds.

ELLIDA.

Helt til hunds, siger du. A, tro hare ikke det.

WANGEL
1 rejser sig).

Jeg véd meget godt, at der er mere end dette

her, kære EUida.

ELLIDA

(ans;st).

Véd du, at der er mere?

WANGEL.

Ja. Der er det, at du ikke kan hære omgivel-
serne her. Fjeldene trykker og tynger på dit sind.

Her er ikke lys nok for dig. Ikke vid himmel nok

omkring dig. Ikke magt og fylde nok i luftstrømmen.
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ELLIDA.

Det har du så fuldt ret i. Nat og dag, vinter

og sommer er den over mig
— denne dragende

hjemve efter havet.

WANG EL.

Jeg véd det jo nok, kære Ellida. (lagger hauden pu

henJes hoved.) Og derfor så skdl det stakkers syge
barn få komme hjem til sit eget igen.

ELUDA.

Hvorledes mener du det?

WANGEL.

Ganske lige frem. Vi flytter.

ELLIDA.

Flytter!

WANGEL.

Ja. Ud et steds ved åbne havet, — et steds,

hvor du kan finde et rigtigt hjem efter dit sind.

ELLIDA.
o

A, kære, tænk aldrig på det! Det er rent umu-

ligt. Du kan ikke leve lykkelig noget steds i verden

uden her.

WANGEL.

Det får gå med det, som det kan. Og desuden.
— tror du, jeg kan leve lykkelig her — uden dig?

ELLIDA.

Men jeg er her jo. Og jeg blir her. Du har

mig jo.

WANGEL.

Har jeg dig, Ellida?
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ELLIDA.

Å, tal ikke um dette andet. Her har du da alt

det, som du lever og ånder for. Hele dit livs ger-

ning ligger jo netop her.

WANGEL.

Det får ga med det, som det kan, siger jeg.

Vi flytter herfra. Flytter did iid et steds. Den sag
står nu uryggelig fast. kære Ellida.

ELLIUA.

Å, men hvad tror (hi da vel, vi vilde vinde

ved det?

WANGEL.

Du vilde vinde sundhed og fred i sindet igen.

ELLIDA.

Knapt nok det. Men så du selv da! Tænk dog

pa dig selv også. Hvad vilde vel du vinde?

WANGEL.

Jeg vilde vinde dig igen, du kære.

ELLIDA.

Men det kan du ikke! Nej, nej, du kan ikke

det, Wangel! Det er jo netop det forfærdelige,
—

det fortvilende at tænke på.

WANGEL.

Det får stå sin prøve. Gar du her med slige

tanker, så er der sandelig ingen anden redning for

dig end — bort herfra. Og det jo før jo heller. Den

sag står nu uryggelig fast, hører du.

ELLIDA.

Nej! Så får jeg da i himlens navn heller sige

dig al ting lige ud. Slig, som det er.
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Ja, ja,
—

gør bare det!

L ELLIDA.

For ulykkelig skal du da ikke gøre dig for min

skyld. Helst da det ikke kan hjælpe os til noget

alligevel.

» WANGEL.

Jeg har nu dit ord på, at du vil sige mig al

ting,
—

slig, som det er.

ELLIDA.

Jeg skal sige dig det så godt jeg kan. Og slig,

som jeg synes, at jeg véd det. — Kom her og sid

hos mig.
(de sætter sig pa stenene. I

WANGEL.

Xu vel, Ellida? Altså -?

ELLIDA.

Den dag, da du kom der ud og spurgte mig,
om jeg kunde og vilde tilhøre dig.

— da talte du så

åbent og så ærligt til mig om dit første ægteskab.
Det havde været så Ivkkeligt. sa' du.

WANGEL.

Det var det også.

ELLIDA.

Ja, ja, det tror jeg nok, kære. Det er ikke der-

for, jeg nævner det nu. Jeg vil bare minde dig om,
at jeg på min side også var oprigtig imod dig. Jeg
sa' dig jo ganske uforbeholdent, at jeg en gang i

mit liv havde holdt af en anden. At det var kom-
met til — til et slags forlovelse mellem os.
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WANGEL.

Et slags
— ?

ELLTDA.

Ja. noget sådant. Nå, det våred jo så ganske
kort. Han rejste. Og så gjorde jeg det siden forbi.

Det sa' jeg dig alt sammen.

WANGEL.

Men, kære Ellida, hvorfor ripper du så op i

deite her? I grunden kom det jo slet ikke mig ved.

Og jeg har da heller aldrig så meget som spurgt dig

en gang, hvem han var.

ELLIDA.

Nej, det har du ikke Du er altid så hensyns-
fuld imod mig.

WANGEL
(smiler).

Å, i dette tilfælde — . Jeg kunde jo nok s;i

omtrent sige mig navnet selv.

ELLIDA.

Navnet!

WANGEL.

Ude i Skjoldviken og der omkring var der jo

ikke mange at gætte imellem. Eller, rettere sagt,

der var vel hare en eneste en —

ELLIDA.

Du tror visst, at det var — Arnholm.

WANGEL.

Ja, var det kanske ikke — ?

ELLIDA.

Nej.
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wANGEL.

Ikke det? Ja, da står unægtelig min forstand

ELLIDA.

Kan du huske, at senhøstes en gang kom der

et stort amerikansk skib ind til Skjoldviken for

havari?

wAN GEL.

Ja, det husker jeg godt. Det var der ombord,

at de en morgen fandt kaptejnen dræbt i kahytten.

Jeg var selv ude og obducerte liget.

ELLIDA.

Ja, du var vel det.

WANGEL.

Understvrmanden var nok den. som havde dræbt

ham.

ELLIDA.

Det kan ingen sige! For det kom aldrig op.

WANGEL.

Der er nok ingen tvil om det alligevel. Hvor-

for skulde han ellers gå hen og drukne sig. som
han gjorde?

ELLIDA.

Han drukned sig ikke. Han rejste opover med
en nordfarer.

WANGEL
(stiulser).

Hvoraf véd du det?

ELLIDA

(med overvindelse).

Jo, Wangel,
— for det er den understvrmanden,

som jeg har været — forlovet med.
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WANGEL

(springer op).

Hvad (M- (let, (lu siger! Kan dette her være

inuligt!

ELLIDA.

Ja, — således er det. Det var ined ham.

WANGEL.

Men i al verden, Ellida — ! Hvor kunde du

falde på sligt noget! Gå hen og forlove dig med
en sådan en! Med et vildfremmed menneske! —
Hvad hed han for noget?

ELLIDA.

Dengang kaldte han sig Friman. Siden, i bre-

vene, skrev han sig Alfred Johnston.

WANGEL.

Og hvor var han fra?

ELLIDA.

Oppe fra Finmarken, sa' han. For resten var

han født over i Finland. Var nok vandret ind som
barn — med sin far, tror jeg.

WANGEL.

Altså en kvæn.

ELLIDA.

Ja, de kaldes jo så.

WANGEL.

Hvad véd du ellers om ham?

ELLIDA.

Bare det, at han var gåt tidlig til sjøs. Og at

han havde faret på lange rejser.

1
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WANGEL.

Ellers slet ingen ting?

ELLIDA.

Nej. Vi kom aldrig til at t*ile om siidant noget.

WANGEL.

Hvad talte I da om?

ELLIDA.

Vi talte mest om havet.

WANGEL.

Ah — ! Om havet altså?

ELLIDA.

P Om storm og om stille. Om mørke nætter pa
havet. Havet på de glittrende solskinsdage talte vi

også om. Men mest talte vi om hvalerne og om

springerne og om sælerne. som plejer ligge der ude

på skærene i middagsvarmen. Og så talte vi om må-

gerne og ørnene og alle de andre sjøfuglene, som du

véd. — Tænk, — er ikke det underligt,
— når vi

talte om sådant noget, så stod det for mig, som om
bade sjødyrene og sjøfuglene var i slægt med ham.

WANGEL.

Og du selv — ?

ELLIDA.

Ja, jeg syntes næsten, at jeg også kom i slægt
med dem alle sammen.

WANGEL.

Ja, ja.
— Og sa var det altså, at du forloved

ig med ham?

ELLIDA.

Ja. Han sa', at jeg skulde gøre det.
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WANGEL.

Skulde? Havde du da ingen vilje selv?

ELLIDA.

Ikke når han var i nærheden. A, — hageftei

syntes jeg, det var så rent ubegribeligt.

WANGEL.

Kom du ofte sammen med ham?

ELLIDA.

Nej, det var ikke ret ofte. En dag var han

ude hos os og så sig om i fyrtårnet. Derved blev

jeg kendt med ham. Og siden så traf vi hinanden

en gang imellem. Men så kom jo dette her på med

kaptejnen. Og så måtte han jo rejse.

WANGEL.

Ja, ja. lad mig høre lidt mere om det!

ELLIDA.

Det var tidligt i grålysingen,
— da fik jeg en

seddel fra ham. Og i den stod der, at jeg skulde

komme ud til iiam på Bratthammeren, — du véd,

det næsset mellem fyrtårnet og Skjoldviken.

WANGEL.

Ja visst, ja visst, — jeg kender det godt.

ELLIDA.

Did ud skulde jeg komme straks, skrev han,

for han vilde tale med mig.

WANGEL.

Og du gik?

ELLIDA.

Ja. Jeg kunde ikke andet. Nå, så fortalte han

mig da, at han havde stukket kaptejnen om natten.



235

WANGEL.

Det sa' han altså selv! Sa' det lige ud!

ELLIDA.

Ja. Men lian havde bare gjort, hvad som ret

og rigtigt var. sa' han.

WANGEL.

Ret og rigtigt? Hvorfor stak han ham da?

(ELLIDA.Det vilde han ikke ud med. Han sa', at det

var ikke noget for mig at høre på.

P WANGEL.

Og du trode ham pa hans blotte og bare ord?

ELLIDA.

Ja, der faldt mig ikke ind andet. Nå, rejse
matte han jo alligevel. Men idet han skulde til at

sige mig farvel — . Nej, du kan aldrig tænke dig,
hvad han da fandt på.

WANGEL.

Nå? Så lad mig høre da!

ELLmA.

Han tog op af lommen en nøglehank og tråk

så af fingeren en ring, som han brugte gå med. Fra

mig tog han også en liden ring, som jeg havde.

Disse to ringene stak han sammen ind på nogle-
hanken. Og så sa' han, at nu skulde vi to vie os

sammen til havet.

WANGEL.
Vie - ?
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ELLIDA.

Ja, så sa han. Og dermed så kasted han

hanken med ringene, af al sin magt, så langt han

kunde, ud i dybet.

WAKGEL.

Og dn. Ellida? Du gik med på det?

ELLIDA.

Ja, tænk dig,
—

jeg syntes dengang, at det var.

som om det skulde så være. — Men, Gud ske lov.

— så rejste han da!

VVANGEL.

Og da han vel var borte — ?

ELLIDA.

A, du kan vel tænke, at jeg snart kom til be-

sindelse igen. Kom til at skonne, hvor rent galt og

meningsløst det havde været alt sammen.

WANGEL.

Men du talte før om breve. Du har altså dog
hørt fra ham siden?

ELLIDA.

Ja, jeg har hørt fra ham. Først fik jeg et par
korte linjer fra Arkangel. Han skrev bare. at han

vilde over til Amerika. Og så opgav han. hvor hen

jeg kunde sende svar.

Gjorde dn dn det

WANGEL. 1

?
*

»

>

ELLIDA.

Straks. Jeg skrev naturligvis, at al ting måtte

være forbi imellem os. Og at ban ikke mere skulde

i;^:
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tænke på mig, ligesom jeg aldrig mere vilde tænke

på ham.

WANGEL.

Men skrev han da så alligevel igen?

ELLIDA.

Ja, han skrev igen.

WANGEL.

Og hvad svared han på det, du havde ladt

ham vide?

ELLIDA.

Ikke et ord på det. Det var, som om jeg slet

ikke havde brudt med ham. Han skrev ganske
sindig og rolig, at jeg skulde vente på ham. Når
han kunde ta' imod mig, vilde han la' mig det vide.

Og da skulde jeg komme til ham straks.

WANGEL.

Vilde altså ikke slippe dig?

ELLIDA.

Nej. Så skrev jeg igen. Næsten ord til andet

det samme som første gang. Eller endnu stærkere.

WANGEL.

Og så gav han sig da?

ELLIDA.
o

A nej, tro ikke det. Han skrev rolig som før.

Ikke et ord om, at jeg havde brudt med ham. Så
skønte jeg nok, det var unyttigt. Og derfor så skrev

jeg aldrig mere til ham.

WANGEL.

Og hørte ikke heller fra ham?
HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. VIII. 16
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ELLIDA.

Jo, jeg har fåt tre breve fra ham efter den tid.

En gang skrev han mig til fra KaHfornien og en

anden gang fra Kina. Det sidste brev, jeg fik fra

ham, var fra Australien. Da skrev han, at han vilde

gå til guldminerne. Men siden har han aldrig ladt

høre fra sig.

wAN GEL.

Den mand har havt en uvanlig niagt over dig,

EUida.

ELLIDA.

Å ja, ja. Det grufulde menneske!

WANGEL.

Men det må du ikke tænke mere på. Aldrig!

Lov mig endelig det, min kære, velsignede Ellida!

Nu skal vi forsøge en anden kur for dig. En fri-

skere luft, end her inde i fjordene. Den saltsvangre,

fejende havluft, du! Hvad siger du til det?

ELLIDA.

Å, tal ikke om den ting! Tænk ikke på sligt

noget! Der er ingen hjælp i det for mig. Jeg føler

det så godt.
—

jeg får ikke væltet det af mig der-

ude heller.

WANGEL.

Hvilket? Kære, — hvilket mener du egentlig nu?

ELLIDA.

Det grufulde, mener jeg. Denne ubegribelige

magt over sindet —
WANGEL.

Men det har du jo væltet af dig. For længe
siden. Dengang du brød med ham. Nu er jo det

længst forbi.
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ELLIDA

(springer op).

Nej, det er netop det, det ikke er!

WANGEL.
Ikke forbi!

ELLIDA.

Nej, Wangel,
— det er ikke forbi! Og jeg er

ræd, at det aldrig blir forbi. Aldrig i dette liv!

WANGEL
(med kvalt stemme).

Vil du dermed sige, at du inderst inde aldrig
har kunnet glemme den fremmede mand?

ELLIDA.

Jeg havde glemt ham. Men så var det med et

ligesom om han kom igen.

WANGEL.

Hvor længe er det siden?

ELLIDA.

Det er nu omkring tre år siden. Eller lidt

mere. — Det var imens jeg gik og vented barnet.

WANGEL.

Ah! På den tid altså? Ja. Ellida, — da be-

gynder jeg jo at få rede på så mangt og meget.

ELLIDA.

Du tar
fejl, kære! Det, som er kommet over

mig
—

. Å, jeg tror, det er aldrig i verden til at få

rede på.

WANGEL
(ser smertefuld på hende).

Tænke sig til — at her har du gået i hele tre

16*

!



240

år og båret kærlighed til en anden mand. Til en

anden! Ikke til mig,
— men til en anden!

ELLIDA.

A, du tar så rent
fejl. Jeg bærer ikke kærlig-

hed til nogen anden end til dig.

WANGEL

(dæmppt).

Hvorfor er det da, at du i al denne tid ikke

bar villet leve med mig som min hustru?

ELLIDA.

Det er for den rædsels skyld, som står af den

fremmede mand.

V\'^ANGEL.

Rædsel — ?

ELLIDA.

Ja, rædsel. En rædsel så grufuld, som jeg

synes bare havet kan ha' den. For nu skal du

høre, Wangel —
(de unge folk fra byen kommer tilbage fra venstre, hilser og går ud

til højre. Sammen med dem kommer arnholm, bolette, hilde og

LYNGSTRAND.

BOLETTE

(i det de går forbi).

Nej, går 1 og vandrer her oppe endnu?

ELLIDA.

Ja, det er så svalt og godt her oppe i højden.

ARNHOLM.

Vi for vor part skal såmæn ned og danse.

WANGEL.

Godt, godt. Vi kommer snart derned, vi også.
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HILDE.

Farvel så længe da.

ELLIDA.

Herr Lyngstrand,
—

å, vent et øjeblik.

(LYNGSTRAND standser. ARNHOLM, BOLETTE Og HILDE gar 11(1 til højre.)

ELLIDA

(til lyngstrand).

Skal De også danse?

LYNGSTRAND.

Nej, frue, jeg tror ikke, jeg tør.

ELLIDA.

Nej, det er bedst. De er forsigtig. Dette med

brystet
—

. De har jo ikke rigtig forvundet det

endnu.

LYNGSTRAND.

fikke

så ganske rigtig, nej.

ELLIDA

(noget nølende).

Hvor længe kan det vel nu være siden De

gjorde den rejsen
— ?

LYNGSTRAND.

Den gang jeg fik knækket?

ELLIDA.

Ja, den rejsen, De fortalte om i formiddags.

^P A, det er vel så omtrent — . Bi lidt. Jo, det

f er nu godt og vel tre år siden.

ELLIDA.

Tre år altså.
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LYNGSTRAND.

Eller lidt mere. Vi gik fra Amerika i Februar.

Og så forliste vi i Marts. Det var jævndøgns-
stormene, vi var kommet ud for.

ELLmA
(ser på wangel).

Altså på den tiden var det — .

WANGEL.

Men, kære EUida — ?

ELLIDA.

Nå, lad Dem ikke opholde, herr Lyngstrand.
Gå De. Men dans ikke.

LYNGSTRAND.

Nej, bare se på.

(han går ud til hojre.)

WANGEL.

Kære Ellida, — hvorfor spurgte du ham ud om
den rejsen?

ELLIDA.

Johnston har været med ombord. Det er jeg

ganske viss på.

WANGEL.

Hvoraf slutter du det?

ELLIDA

(u(ien at svare).

Han har fåt vide ombord, at jeg havde giftet

mig med en anden. Mens han var borte. Og så —
i samme stunden så kom dette her over mig!

WANGEL.

Dette med rædselen?
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ELLIDA.

Ja. Ret som det er, kan jeg pludselig komme
ti] at se ham lys levende foran mig. Eller egentlig
lidt til siden. Han ser aldrig på mig. Han bare

er der.

WANGEL.

Hvorledes synes du, han ser ud?

ELLIDA.

Således, som da jeg så ham sidst.

W^ANGEL.

For ti år siden?

ELLIDA.

Ja. Ude på Bratthammeren. Aller tydeligst ser

jeg hans brystnål med en stor, blåhvid perle i Den

perlen ligner et dødt fiskeøje. Og det ligesom stirrer

på mig.

WANGEL.

I Guds navn — ! Du er sygere, end jeg trode.

Sygere end du selv ved af, EUida.

ELLIDA.

Ja, ja,
—

hjælp mig, om du kan ! For jeg føler,

at det trækker sig mere og mere sammen om mig.

V^ANGEL.

Og i slig en tilstand har du nu gået her i hele

tre år. Båret på disse lønlige lidelser uden at betro

dig til mig.

ELLIDA.

Men det kunde jeg jo ikke! Ikke før nu, da

det blev nødvendigt
— for din egen skyld. Skulde

jeg ha' betrod dig alt dette her,
— så måtte jeg jo

også ha' betrod dig
— det uudsigehge.
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WAKGEL.

Det uudsigelige
— ?

ELLIDA

(afværgende).

Nej, nej, nej! Spør' ikke! Bare en eneste ting
til. Så ikke mere. — Wangel, — hvorledes skal vi

grunde ud — dette gådefulde med barnets øjne
— ?

WANGEL.

Kære, velsignede Ellida, jeg forsikrer dig, at det

var bare en indbildning af dig. Barnet havde akku-

rat samme slags øjne som andre normale børn.

ELLIDA.

Nej, det havde ikke! At du ikke kunde se det!

Barnets øjne skifted farve efter sjøen. Lå fjorden i

solskinsstille, så var øjnene derefter. I stormvejr

også.
— A, jeg så det nok, jeg. om ikke du så det.

WANGEL
(efteigiveudo).

Hm. — lad så være da. Men selv om så var?

Hvad sa o

ELLTOA

(sagte og nærmere).

Jeg har set slige øjne før.

WANGEL.

Når? Og hvor — ?

ELLIDA.

Ude på Bratthammeren. For ti år siden.

WANGEL
(viger et skridl).

Hvad skal dette — !
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ELLIDA

(hvisker bævende).

Barnet havde den fremmede mands øjne.

WANGEL
(skriger uvilkårligt).

Ellida — !

ELLIDA

(slår i jammer hænderne sammen over hodet).

Nu må du vel forstå, hvorfor jeg aldrig mere

vil,
—

aldrig mere tør leve med dig som din hustru!

(hun vender sig hurtigt og flygter ned over bakkerne til hojre.)

WANGEL
(iler efter hende og råber):

Ellida, — Ellida! Min stakkers ulykkelige Ellida!

b



TREDJE AKT.

(En afsides liggende del af doktor wangels have. Stedet er fugtigt,

sumpigt og overskygget af store gamle trær. Til højre ses bredden af

en skimlet dam. Et lavt åbent gærde skiller haven fra fodstien og

fjorden i baggi-unden. Længst tilbage fjeldrækkerne og tinderne hinsides

fjorden. Det er sen eftermiddag, henimod aften.)

(bolette sidder og syr på en stenbænk til venstre. På bænken ligger

el par bøger og en sykurv, hilde og lyngstrand, begge med fiskered-

skaber, går ved bredden af dammen.)

HILDE

(gør tegn til lyngstrand).

Stå stille! Der ser jeg en stor en.

LYNGSTRAND
(ser efterl.

Hvor står den henne?

HILDE

(peger I

Kan De ikke se — der nede står den. Og se

der! Der er, Guds død, en til! (ser hen mellem træerne.l

Uh, — nu kommer han og skræmmer dem for os!

BOLETTE

(ser op I.

Hvem kommer?
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HILDE.

Din overlærer, mor!

BOLETTE.

Min - ?

HILDE.

Ja, min har han, så gu', aldrig været.

(overlærer arnholm, fra hojre, kommer frem mellem træerne.)

ARNHOLM.

Er der kommet fisk i dammen nu?

HILDE.

Ja, her går nogen svært gamle karudser.

ARNHOLM.

Nej, så de gamle karudserne er i live endnu?

HILDE.

Ja, de er sejge, de. Men nu skal vi vel se at

få has på nogen af dem.

ARNHOLM.

De skulde da heller prøve ude på fjorden.

LYNGSTRAND.

Nej, dammen — den er ligesom mere hemme-

lighedsfuld at kalde for.

HILDE.

Ja, her er det mere spændende.
— Har De

været i sjøen nu?

ARNHOLM.

Netop. Jeg kommer lige fra badehuset.

HILDE.

De holdt Dem vel inde i kummen da?
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ARNHOLM.

Ja, jeg er ikke nogen særdeles svømmer.

HILDE.

Kan De svømme på ryggen?

ARNHOLM.

Nej.

HILDE.

Jeg kan. itii lyngstrand i Lad os prøve der borte

på den andre siden.

(de går langsmed dammen ud til højre.)

ARNHOLM

(går nærmere hen til bolette).

Sidder De så alene, De, Bolette?

BOLETTE.
o

_

A ja, det gør jeg som oftest.

ARNHOLM.

Er ikke Deres mor her nede i haven?

BOLETTE.

Nej. Hun er visst ude og gå med far.

ARNHOLM.

Hvorledes står det til med hende i eftermiddag?

BOLETTE.

Jeg véd ikke rigtig. Jeg glemte at spørge efter.

ARNHOLM.

Hvad er det for bøger. De har der?

BOLETTE.
o

A, den ene er sådant noget om plantelære. Og
den anden er en jordbeskrivelse.



249

ARNHOLM.

Læser De gerne den slags ting?

BOLETTE.

Ja, når jeg kan få tid til det, så — . Men hus-
stellet må jeg jo forst og fremst ta' mig af.

ARNHOLM.

Men hjælper ikke Deres mor — Deres stedmor—
hjælper ikke hun Dem med det?

BOLETTE.

Nej, det ligger til mig. Jeg måtte jo stå for

i de to år, far va
ved det sidenefter også.

det i de to år, far var alene. Og så er det ble't

^&-

ARNHOLM.

Men lige stor læselyst har De altså fremdeles.

BOLETTE.

Ja, jeg læser, hvad jeg kan få fat på af nyttige

bøger. En vil jo gerne vide lidt besked om verden.
For her lever vi jo så rent udenfor alt det, som til

er. Ja, næsten da.

ARNHOLM.

Men, kære Bolette, sig dog ikke det.

BOLETTE.
o

A jo. Jeg synes ikke, vi lever synderlig ander-

ledes, vi, end karudserne nede i dammen der. Fjor-
den har de så lige ind på sig og der stryger de
store vilde fiskestimene ud og ind. Men det får de
stakkers tamme husfiskene ikke vide nogen ting om.

Og der får de aldrig være med.
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ARNHOLM.

Jeg tror ikke heller, det vilde bekomme dem
videre bra', om de slåp ud der.

BOLETTE.
o

A, det fik næsten være det samme, synes jeg.

ARNHOLM.

For resten kan De da ikke sige, at man er sat

så rent udenfor livet her. Ikke om sommeren i alle

fald. Her er jo nu om dagene netop ligesom et slags
mødested for verdenslivet. Næsten et knudepunkt

—
sådan i forbigående.

BOLETTE

(smiler).

A ja. De, som selv er her bare sådan i forbi-

gående, De har sagtens let nok for at gøre nar af os.

ARNHOLM.

Gør jeg nar — ? Hvor falder De på det?

BOLETTE.

Jo, for alt dette her om mødested og knude-

punkt for verdenslivet, det er noget, som De har

hørt folk i byen sige. Ja, for de bruger at sige så-

dant noget.

ARNHOLM.

Ja, oprigtig talt, så har jeg lagt mærke til det.

BOLETTE.

Men der er jo ikke et sandt ord i det i grun-
den. Ikke for os, som lever her til stadig. Hvad

nytter det os, at den store fremmede verden kom-

mer her forbi for at rejse op og se på midnatssolen?

Vi selv får jo ikke være med på det. Vi får så-

mæn ikke se nogen midnatssol. A nej, vi får nok

pent leve livet her i vor karudsdam.
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ARNHOLM

(sætter sig hos hende).

Sig mig en gang, kære Bolette, — er der ikke,

mon tro, et eller andet, — noget bestemt, mener jeg,
som De går her hjemme og længter efter?

BOLETTE.
o ,

A JO, det kunde nok være.

ARNHOLM.

Og hvad er så det egentlig for noget? Hvad er

det, De går og længter efter?

BOLETTE.

Mest efter at få komme ud.

ARNHOLM.

Det altså først og fremst?

BOLETTE.

Ja. Og så efter at få lære noget mere. Al få

vide noget rigtig om alle ting.

ARNHOLM.

I den tid, jeg læste med Dem, sa' Deres far

ofte, at De skulde få lov til at studere.

BOLETTE.

A ja, stakkers far, — han siger så meget. Men
når det kommer til stykket, så — . Der er ikke

nogen rigtig fremfærd i far.

ARNHOLM.

Nej, desværre, det har De ret i. Der er ikke

egentlig det. Men har De da nogensinde talt med
ham om den sag? Sådan rigtig alvorligt og ind-

trængende?
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BOLETTE.

Nej, det har jeg egentlig ikke gjort heller.

ARNHOLM.

Men, véd De hvad, det skulde De dog virkelig

gøre. Før det blir for sent, Bolette. Hvorfor gøi
De ikke det?

BOLETTE.

Å, det er vel fordi der ikke er nogen rigtig

fremfærd i mig heller, kan jeg tro. Det er visst

noget, jeg har efter far.

ARNHOLM.

Hm, — mon tro De ikke gør Dem selv uret der?

BOLETTE.

Å nej. desværre. Og så har jo far så liden tid

til at tænke på mig og min fremtid. Liden lyst har

han også til det. Sligt noget skyder han helst ifra

sig, når han bare kan. For han er jo så rent Oji-

taget af Ellida —

ARNHOLM.

Af hvem — ? Hvorledes — ?

BOLETTE.

Jeg mener, at han og min stedmor — . (afbrydende.)

Far og mor har jo sit for sig selv, kan De skønne.

ARNHOLM.

Nå, desto bedre vilde det da være, om De sa

til at komme væk fra dette her.

BOLETTE.

Ja, men jeg synes ikke, jeg har ret til det

heller. Ikke til at forlade far.
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ARNHOLM.

Men. kære Bolette, det blir De jo nødt til en-

gang alligevel. Derfor så synes jeg, at De jo før jo
heller —

BOLETTE.

Ja. der blir vel ikke andet for. Jeg må jo

tænke på mig selv også. Søge at komme ind i en

eller anden stilling. Når far engang falder fra, så

har jeg jo ingen, jeg kan holde mig til.
— Men stak-

kers far. — jeg gruer for at rejse fra ham.

ARNHOLM.

Gruer j

BOLETTE.

Ja, for fars egen skyld.

ARNHOLM.

Men, Herregud, Deres stedmor da? Hun blir

jo hos ham.

BOLETTE.

Ja. det er jo sa. Men hun er slet ikke skikket

til alt det, som mor havde sådant et godt greb på.
Der er så mangt og meget, som denne her ikke

ser. Eller som hun kanske ikke vil se,
— eller

ikke bryr sig om. Jeg véd ikke. hvilken af delene

det er.

ARNHOLM.

Hm, —
jeg tror nok, jeg forstår, hvad De

sigter til.

BOLETTE.

Stakkers far. — han er svag i enkelte stykker.
De har kanske selv mærket det. Forretninger har

han jo heller ikke nok af til at fylde tiden ud. Og
HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKEB. Vill. 17
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så det, at hun er så rent ude af stand til at støtte

ham. — Det har lian nii for resten visst selv nogen

skyld i.

ARNHOLM.

Hvorledes det, tror De?

BOLETTE.

A, far vil nu altid så gerne se glade ansigter

omkring sig. Der skal være solskinsvejr og fornøje-

lighed i huset, siger han. Derfor er jeg ræd, han

mangen gang lar hende få medicin, som hun slet

ikke har godt af i længden.

ARNHOLM.

Tror De virkelig det.

BOLETTE.

Ja, jeg kan ikke komme hort fra den tanke.

For hun er så underlig ihlandt. diefiig.i Men er det

så ikke ubilligt, at jeg skal bli' ved at gå her

hjemme! Del er jo i grunden ikke til nogen ver-

dens nytte for far. Og jeg har da også pligter imod

mig selv, synes jeg.

ARNHOLM.

Véd De hvad, kære Bolette, — disse sager skal

vi to tale nærmere om.

BOLETTE.

Å, det nytter visst ikke stort. Jeg er vel skaht

til at bli' her i karudsdammen, kan jeg tro.

ARNHOLM.

Slet ikke. Det kommer ganske an på Dem selv.

BOLETTE

(livluldt).

Siger De det?
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ARNHOLM.

Ja. tro De mig. Det ligger helt og holdent i

Deres egen hånd.

BOLETTE.

A, gid jeg så sandt — ! Vil De kanske lægge
ind et godt ord for mig hos far?

ARNHOLM.

Det også. Men først og fremst vil jeg tale

abenhjertigt og uforbeholdent med v Dem selv, kære
Bolette, (ser Ull til venstre.i Hys ! Lad Dem ikke mærke
med noget. Vi skal komme tilbage til det siden.

(ELLiDA koiiiiuer Ira venstre. Hun er uden liat, kun med et stort tor-

klæde kastet over hodet og skuMrene.)

ELLIDA

(i urolig Jivlighedl.

Her er det godt! Her er det dejhgt!

ARNHOLM

(rejser sig).

Har De været ude at spadsere?

ELLIDA.

Ja, en lang, lang herlig tur opover med Wangel.
Og nu skal vi ud og sejle.

BOLETTE.

Vil du ikke sætte dig?

ELLIDA.

Nej tak. Ikke sidde.

BOLETTE

(flytter sig på bænken).

For her er god plads.
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ELLIDA

(går omkrin,!,'!.

Nej, nej, nej. Ikke sidde. Ikke sidde.

ARNHOLM.

Den turen har visst bekommet Dem vel. De
ser så oplivet ud.

ELLIDA.

Å, jeg befinder mig så inderlig vel! Jeg føler

mig så usigelig lykkelig! Så tryg! Så tryg
—

. (ser

ud til venstre.) Hvtid er det for et slort dampskib, som
kommer der?

BOLETTE

(rejser sig og ser iid|.

Det må være det store engelske.

ARNHOLM.

Det lægger til ude ved tonden. Plejer det

stoppe ber?

BOLETTE.

Bare en balv times tid. Det skal længere ind-

over i fjorden.

ELLIDA.

Og så udover igen
—

imorgen. Ud på det store

åbne hav. Helt over havet. Tænk, — at få være

med der! Den, som kunde det! Den, som bare

kunde I

ARNHOLM.

Har De aldrig fåt gøre nogen større sjørejse, fru

Wangel?
ELLIDA.

Aldrig nogensinde. Bare sådanne små farter

her inde i fjordene.

i
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BOLETTE

(med et suk).

Å nej, vi far nok ta' til takke med landjorden.

ARNHOLM.

Nå, der hører vi jo også egentlig hjemme.

ELLIDA.

Nej, det tror jeg slet ikke, at vi gør.

ARNHOLM.

Ikke på landjorden?

ELLIDA.

Nej. Jeg tror ikke det. Jeg tror, at dersom

menneskene bare fra først af havde vænnet sig til

at leve sit liv på havet, — i havet kanske, — så

vilde vi nu ha' været ganske anderledes fuldkomne

end vi er. Både hedre og lykkeligere.

ARNHOLM.

Tror De virkelig det?

ELLmA.

Ja, jeg gad vide. om vi ikke vilde været det.

Jeg har mangen gang talt med Wangel om dette

her —
ARNHOLM.

Nå, og han — ?

ELLmA.

Jo, han mener, det kunde kanske nok være.

ARNHOLM

(spøgeiide).

Nå, lad gå. Men sket er sket. Vi er da altså

en gang for alle kommet på gal vej og er ble't land-
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dyr istedet for havdyr. Under alle omstændigheder
er det visst nu for sent at rette på fejlen.

ELLIDA.

Ja, der siger De en sørgelig sandhed. Og jeg

tror, at menneskene aner noget sådant selv. At de

går og bærer på det. som på en lønlig anger og

sorg. De kan tro mig.
— deri er det, at menne-

skenes lungsind har sin dybeste grund. Jo, — ir<>

De mig på det.

ARNHOLM.

Men, bedste fru Wangel,
—

jeg har ikke fåt det

indtryk, at menneskene er så svært tung.sindige endda.

Jeg synes tvert imod, at de fleste ser livet så lyst

Og let — Og i en stor, stille, ubevidst glæde.

ELLIDA.

Å nej, det er nok ikke så. Den glæden
— den

er nok ligesom vor glæde over det lange lyse som

merdøgn. Den har mindelsen om den kommende
mørketid over sig. Og den mindelsen er det, som
kaster sin skygge over menneskeglæden,

—
ligesom

drivskyen kaster sin skygge over Ijorden. Der lå

den så blank og blå. Og så med ét —

BOLETTE.

Du skulde ikke gi' dig af med slige triste tan-

ker nu. Nybg var du jo så glad og så opHvet
—

ELLIDA.

Ja, ja, jeg var jo det. A, dette her — det er

sa dumt af mig. (ser sig urolig om.) Bare Wangel nu

vilde komme her ned. Han lovte mig det så be-

stemt. Men han kommer jo ikke alligevel. Han har

visst glemt det. A, kære herr Arnholm, vil ikke De
se til at fmde ham for mig?
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AR NHO LM.

Jo, meget gerne.

ELLIDA.

Sig ham, at han endehg må komme straks.

For nu kan jeg ikke se ham —

ARNHOLM.

Ikke se ham — ?

ELLIDA.
o

A, De forstar mig ikke. Når lian ikke er til-

stede, så kan jeg tidt ikke huske, hvorledes han ser

ud. Og så er det, som om jeg rent havde mistet

ham. — Det er så iorfærdelig pinligt. Men gå bare I

(hun driver om henne ved dammen.)

BOLETTE

(til ABMlOLMl.

Jeg går med Dem. De véd jo ikke besked —

ARNHOLM.

A hvad. Jeg skal nok —

BOLETTE

(halvhojt).

Nej, nej, jeg er urolig. Jeg er ræd, han er om-
bord i dampskibet.

ARXHOLM.
Ræd?

BOLETTE.

Ja, han plejer se, om der er bekendte med. Og
så er der jo restauration ombord —

ARNHOLM.

Ah! Ja kom så.

'han og BOLEXTE går ud til venstre.l
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(ELLiDA står en stund og stirrer ned i iluninien. A f og til taler hun sagte

og afbrudt med sig selv.)

(Udentor p:i fodstien bag liavegærdet kornnier I ra venstre en fremmed

BEJSEKLÆDT MAND. Han har busket rodligt har og skæg. Skottehue p.i

hodet og rejsetaske i en rem over skulderen.)

DEN FREMMEDE MAND

(gar langsomt langs gærdet og spejder ind 1 haven. Da han får oje pa

ELLIDA, standser han, ser ufravendt og foiskeude pa hende og siger

dieinpet) :

God aften, EUida!

ELLIDA

(vender sig om og råber):

Å, kære, — kommer du da endelig!

DEN FREMMEDE.

Ja, endelig en gang.

ELLIDA

(ser overrasket og ængstelig på ham).

Hvem er De? Søger De nogeii her?

DEN FREMMEDE.

Det kan du vel forstå.

ELLIDA

(studser).

Hvad er det! Hvorlede.s tiltaler De mig! Hvem
ser De etter?

DEN FREMMEDE.

Jeg ser da vel etter dig.

ELLIDA

(farer sannnen).

Ah — ! (stirrer på ham, tumler tilbage og bryder ud i et halv-

kvalt skrig:) Øjnene!
—

Øjnene!
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DEN FREMMEDE.

Nå, — begynder du endelig at dra' kendsel på

mig? Jeg kendte dig straks, jeg, Ellida.

ELLIDA.

Øjnene! Se ikke sådan på mig! Jeg skriger
om hjælp !

DEN FREMMEDE.

Hys, liys! Vær ikke ræd. Jeg gør dig jo ikke

noget.

ELLmA
(holder hånden for øjnene).

Se ikke så på mig, siger jeg!

DEN FREMMEDE
(laener sig med armene på havegærdet).

Jeg er komnien med den engelske damperen.

ELLIDA

Iskottev sky hen til haml.

Hvad vil De mig?

DEN FREMMEDE.

Jeg lovte dig jo at komme igen, så snart jeg
kunde -

ELLIDA.

Rejs! Rejs igen! Kom aldrig
—

aldrig mere
Iher! Jeg har jo skrevet Dem til. at alt skulde være
Iforbi mellem os! Alt sammen! Det véd De jo!

DEN FREMMEDE

(uforstyrret, uden at svare).

Jeg vilde gerne kommet til dig før. Men det

Ikunde jeg ikke. Nu kunde jeg da endelig. Og så

lar du mig da, Ellida.
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ELLIDA .

Hvad er def. De vil mig? Hvad er det, De
tænker på? Hvad er det, De er kommet her for?

DEN FREMMEDE.

Dii kan da vel vide, jeg er kommet for at

hente dig.

ELLIDA

(viger i rædsell.

Hente mig! Er det det. De tænker på!

DEN FREMMEDE.

Ja, forstår sig.

ELLIDA.

Men De må jo dog vide, at jeg er gift!

DEN FREMMEDE.

Ja, det véd jeg.

ELLIDA.

Og så alligevel
—

! AUigevel så kommer De he^
for at — tor at — hente mig!

DEN FREMMEDE.

Ja vel gør jeg det.

ELLIDA

(gviber sis; meil begge hænder om hodet).

Å, dette forfærdelige
—

! Å, dette grufuldej

grufulde
!

DEN FREMMEDE.

Vil du kanske ikke?

ELLIDA

(forvildet).

Se ikke sådan på mig!
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DE\ FREMMEDE.

Jeg spør', om du ikke vil?

ELLIDA.

Nej, nej, nej! Jeg vil ikke! Aldrig i evighed!

Jeg vil ikke, siger jeg! Jeg hverken kan eller vil!

[sagtere.i Jeg tør ikke heller.

DEN FREMMEDE

(stiger over gærdet og koniiiier iiiil i liavenl.

Ja ja da, EUida, — så lad mig bare sige dig
én eneste ting, før jeg rejser.

ELLIDA

|vil tlygle, men kan ikke. Hun står som lammet af skræk og stotter si;.;

til en træstamme ved dammen |.

Rør mig ikke! Kom ikke hid til mig! Ikke

nærmere! Rør mig ikke, siger jeg!

DEN FREMMEDE

(varsomt, et ]iar skridt imod liende).

Du far ikke være så ræd for mig, EUida.

ELLIDA

(slår liænderne for ojuene).

Se ikke sådan på mig!

DEN FREMMEDE.

Bare ikke ræd. Ikke ræd.

(DOKTOR WANGEL kommi-r ,u:ennem haven fia VHn.stre.)

WANGEL
(endiui lialvvejs inde niellem træernel.

Nå, du har nok ventet dygtig længe på mig.

ELLIDA

(styrter lien til luini, klynger sig tast til hiuis ann og raber):

A, Wangel, — frels mig! Frels mig du — om
lu kan!
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wANGEL.

Ellida, — hvad i Guds navn — !

ELLIDA.

Frels mig, Wangel! Ser du ham da ikke? Der

borte står han jo!

WANGEL
(ser derhen).

Den mand der? (går nærmere i Må jeg spørge,
—

hvem er D e ? Og hvorfor kommer De her ind i

haven?

DEN FREMMEDE

(lyder med et iiik mod ellida 1.

Jeg vil tale med hende der.

WANGEL.

Ja så. Så var det vel Dem — ? (til ellida) Jeg

hører, der har været en frenniied mand inde i går-

den og spurgt efter dig.

DEN FREMMEDE.

Ja, det var mig.

WANGEL.

Og hvad vil De så min hustru? (vender sig.) Ren-

der du ham, Ellida?

ELLroA

(SHgte, vrider tiæuderne).

A, om jeg kender ham! Ja, ja, ja!

WANGEL
(hiirtigt).

Nu!

ELLIDA.

Å, det er jo ham, Wangel! Det er ham selv!

Ham, som du véd — !
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WANGEL.

Hvad! Hvad er det, du siger! ivender sig.) Er

De den Johnston, som engang
— ?

DEN FREMMEDE

Nå, — De kan jo kalde mig Johnston. Gerne
for mig. For resten heder jeg ikke så.

WANGEL.

Ikke det?

DEN FREMMEDE.

Ikke nu længer. nej.

WANGEL.

Og hvad kan De så ville min hustru? Ja. for

De véd jo altså, at fyrforvalteren.s datter er gift for

længe siden. Og hvem hun er gift med, det ma De

jo også vide.

DEN FREM.MEDE.

Det har jeg nu vidst i over tre år.

ELLIDA

(spændt).

Hvorledes tik De vide det?

DEN FREMMEDE.

Jeg var pa vejen hjem til dig. Sa kom jeg
over en gammel avis. Det var et blad her fra disse

kanter. Og i det stod der om vielsen.

ELLIDA

(ser hen for sig).

Vielsen — . Altså det var det —
DEN FREMMEDE.

Det tog mig så underligt. For det med ringene,— det var jo også en vielse. EUida.
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ELLIDA

(sliir hiniderne for .insigtet).

Åh — !

WANG EL.

Hvor t(*r De — !

•

DEN FREMMEDE.

Havde du glemt det?

ELLIDA

(foler hans blik og bryder ud).

Stå ikke og se således på mig!

WANGEL

(stiller sig foran ham).

De har at vende Dem til mig og ikke til hende.

Altså, kort og godt,
— når De nu kender forholdene,

— hvad har De så egentlig her at gøre? Hvorfor

kommer De hid og søger min hustru op
9

DEN FREMMEDE.

Jeg havde lovet EUida at komme til hende sa

snart jeg kunde.

WANGEL.

Ellida — ! Nu igen !

iDEN FREMMEDE.

Og Ellida havde lovet mig så sikkert at bie pa

mig, til jeg kom.

WANGEL.

Jeg hører. De kalder min hustru ved fornavn.

Den slags fortrolighed hruges ikke her hos os.

DEN FREMMEDE.

Jeg véd godt det. Men da hun nu forst og

fremst hører mig til —
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WANGEL.

Dem ! Fremdeles — !

ELLmA

(viger bag wangel).

Ah — ! Han slipper mig aldrig!

WANGEL.

Dem! Siger De, at hun hører Dem til!

DEN FREMMEDE.

Har hun fortalt Dem noget om to fingerringe?
Min ring og Ellidas?

WANGEL.

Ja vel. Men hvad så? Hun gjorde det jo siden

forbi igen. De har jo fåt hendes breve. De véd det

altså selv.

DEN FREMMEDE.

Både Ellida og jeg var enige om, at dette med

ringene skulde stå ved magt og gælde så fuldt og
godt som en vielse.

ELLIDA.

Men jeg vil ikke, hører De jo! Aldrig i verden

vil jeg vide noget af Dem mere! Se ikke således

)å mig! Jeg vil ikke, siger jeg!

WANGEL.

De må være en forstyrret mand, dersom De
Tor, De kan komme her og bygge nogen ret på
ilige barnestreger.

DEN FREMMEDE.

Det er sandt. Nogen ret,
—

i den mening, som
)e tar det, — det har jeg jo slet ikke.
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WANGEL.

Men hvad vil De så gøre? De bilder Dem da

vel aldrig ind, at De kan ia' hende fra mig med

niagt! Mod hendes egen vilje!

DEN FREMMEDE.

Nej. Hvad skulde det være godt for? Vil

Ellida være med mig, sa må hun rejse frivillig.

Frivillig

ELLIDA

l.slndser og bryder ud)

WANGEL.

Og det kunde De tænke Dem — !

Frivillig

ELLIDA

llieii for sig).

WANGEL.

De må være sindsforvirret. Gå Deres vej! Vj
har ikke noget mere med Dem at skaffe.

DEN FREMMEDE

(ser på sit uiir).

Det er snart på tiden for mig at komme oi

bord igen. (ei skiidt næimere.i Ja, ja, Ellida,
— nu hal

jeg altså gjort min skyldighed. (atter nærmere.) Jeg haj
holdt det ord, jeg gav dig.

ELLIDA

(l)ønllgt, viger tilside).

A, rør mig ikke!

DEN FREMMEDE.

Og så fj^ir du hetænke dig til imorgen nat
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WANGEL.

Her er ingen ting at betænke. Se til, at De
kommer ud!

DEN FREMMEDE

(fremdeles til ellida*.

Nu går jeg med damperen indover i fjorden.

Imorgen nat kommer jeg altså igen. Og så ser jeg
indom til dig. Du får vente på mig her i haven.

For jeg vil helst gøre den sagen af med dig alene,

forstår du.

ELLIUA

(sagte og bævende).

A, hører du det, Wangel!

W^ANGEL.

Vær bare rolig. Det besog skal vi nok vide at

forhindre.

DEN FREMMEDE.

Farvel da så længe, Ellida. Imorgen nat altså.

ELLmA

(bonfaldende).

Å nej, nej,
— kom ikke imorgen nat! Kom

aldrig mere igen!

DEX FREMMEDE.

Og skulde du til den tid bli' til sinds at følge

med over havet —

ELLIDA.

Å, se da ikke sådan på mig!

DEN FREMMEDE.

Jeg mener bare, at så får du holde dig rejse-

færdig.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. VIII. 18
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WANGEL.

Gå op i huset, Ellida.

ELLIDA.

Jeg kan ikke. A, hjælp mig! Frels mig, Wangel!

DEN FREMMEDE.

For du må vel tænke på den ting, at rejser du

ij
ikke med mig imorgen, så er det hele ude.

[ ELLIDA
i

•
(ser bævende på ham).

Er så det hele ude? For bestandig
— ?

DEN FREMMEDE

(med et nik).

Kan aldrig gøres om igen da, Ellida. Jeg kom-

mer aldrig mere til disse lande. Du får aldrig se

mig mere. Aldrig høre fra mig heller. Da er jeg
som død og borte fra dig for bestandig.

ELLIDA

(ånder uroligt).

Åh — !

DEN FREMMEDE.

Tænk altså nøje over, hvad du gør. Farvel.

(går hen og stiger over gærdet, standser og .siger:) *Ja, Ellida,
—

hold dig så rejsefærdig til imorgen nat. For da

kommer jeg her og henter dig.

(lum går langsomt og rolig henad fodstien iid til hojre.l

ELLIDA

(ser en stund efter ham).

Frivillig, sa' han! Tænk, — han sa', at frivillig

skulde jeg rejse med ham.
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WANGEL.

Vær bare sindig. Nu er han jo borte. Og du
skal aldrig få se ham mere.

ELLIDA.

A, hvor kan du da sige det? Han kommer jo
igen imorgen nat.

WANGEL.

Lad ham komme. Dig skal han i alle fald ikke
mødes med.

ELLIDA

(ryster på hodet).
o

A, Wangel. tro aldrig, at du kan hindre ham.

WANGEL.

Jo. kære, — lid du bare på mig.

ELLmA
(grul)len(le, uden at høre på ham).

Når han nu har været her — imorgen nat — ?

Og når han så er rejst over havet med dampskibet
— ?

WANGEL.

.Ja, hvad så?

ELLIDA.

Gad vide, om han da aldrig
—

aldrig mere
kommer?

WANGEL.

Nej, kære Ellida, det kan du visst være ganske
tryg for. Hvad skulde han vel gøre her bagefter
dette? Nu har han jo fåt høre af din egen mund, at

du slet ikke vil vide af ham. Dermed er den sag
forbi.

18=-'
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ELLIDA

ihen tor slg|.

Imorgen altså. Eller aldrig.

WANGEL.

Og skulde han end finde på at komme her

igen

Hvad så — ?

ELLIDA

(spændtl.

WANGEL.

Da står det jo i vor magt at gøre ham uskadelig.

ELLIDA.

A, tro ikke det.

WANGEL.

Det står i vor n)agt, siger jeg! Kan du ikke

få fred for ham på anden made, så skal han komme
til at bøde for drabet på kaptejnen.

ELLIDA

(l.ettigt).

Nej, nej. nej! Aldrig det! Vi véd ingen ting
om drabet på kaptejnen! Slet ingen ting!

WANGEL.

Véd vi ikke! Han har jo selv tilståt det for dig!

ELLIDA.

Nej, ingen ting om dette! Siger du noget, så

nægter jeg det. Ikke spærre ham inde! Han hører

til ude på det åbne hav. Der ude hører han til.

WANGEL
(ser på hende og siger langsomt).

Ah, Ellida, - Ellida!
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ELLIDA

(klynger sig voldsomt op til ham).

A. kære, trofaste,
— frels mig for den mand!

wANGEL

(gør sig læmpeligt løs).

Kom! Kom med mig!

(LYNGSTRAND Og HILDE, Ilegge med liskeredskaberne, kommor frem (ra

hojre vpd dammen.)

LYNGSTRAND

(går hurtig hen til ellida).

A nej, frue, nu skal De høre noget mærkeligt!

WANGEL.

Hvad er det?

LYNGSTRAND.

Tænk, — vi har set amerikaneren!

WANGEL

Amerikaneren?

HILDE.

Ja, jeg så ham også.

LYNGSTRAND.

Han gik op bag om haven og så ombord i det

store engelske dampskibet.

WANGEL.

Hvor kender De den mand fra?

LYNGSTRAND.

Jeg har faret til sjøs med ham en gang. Jeg
trode så visst, at han var druknet. Og så er han

ganske levendes.
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wANGEL.

Véd De noget nærmere om ham?

LYNGSTRAND.

Nej. Men han er visst kommet for at hævne

sig på sin trolose sjomandskone.

WANGEL.

Hvad er det De siger?

HILDE.

Lyngstrand vil bruge ham til at lave et kimst-

værk af.

WANGEL.

Jeg begriber ikke et ord —

ELLIDA.

Du skal få høre det siden.

(ABNHOLM Og BOLETTE koDioier fra venstre på fodstien udenforhavegærdet.)

BOLETTE

(til dem i haven).

Kom her og se! Nu går den engelske damperen
indover fjorden.

(Et stort dampskib glider langsomt forbi i nogen frastand.)

LYNGSTRAND
(til HILDE henne ved havegærdetl.

Inat kommer han visst over hende.

HILDE

(nikker I.

Over den troløse sjømandskonen,
—

ja.

LYNGSTRAND.

Tænk, — ved midnats tider.
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HILDE.

Jeg synes, det må bli" spændende.

Imorgen altså

ELLIDA

(ser efter skibet).

WANGEL.

Og så aldrig mere.

ELLIDA

(sagte og bævende).

A, Wangel.
— frels mig for mig selv!

\NAXGEL

(ser aagstfuldt på hendel.

Ellidal .Jeg aner det. — her er noget bagved.

ELLroA.

Det dragende er bagved.

WANGEL.

Det dragende
—

'?

ELLIDA.

Den mand er som havet.

Iiun går langsomt og grublende gennem haven ud til venstre, waxgel

går urolig ved siden af og iagttager hende forskende.)
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(doktor wangels havestue. Dore til tiojre og venstre. I baggrunden
mellem begge vinduerne åben glasdor ud til verandaen. Nedenfor denne

ses en del af haven. .Sofa med bord foran til venstre. Til hojre et

pianoforte og længere tilbage en stor blomsteropsats. Midt på gulvr-t

et rundt bord med stole omkring. På bordet et blomstrende rosentræ

og andre potteplanter omkring. — Det er formiddag.)

(Inde i stuen ved bordet til venstre sidder bolette i sofaen, beskæftiget
med et broderi, lyngstrand sidder på en stol ved den øvre ende af

bordet. Nede i haven sidder ballested og maier, hilde står ved siden

af og ser på ham.)

LYNGSTRAND

(med armene på bordet, sidder en stund i taushed og ser på hvorledes

BOLETTE arbejder).

Det må visst være svært vanskeligt at sy slig

en bord, frøken Wangel.

BOLETTE.

A nej, det er ikke så vanskeligt. Når en bare

passer på at tælle rigtig
—

LYNGSTRAND.

Tælle? Må De tælle også?

BOLETTE.

Ja, stingene. Se her.
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LYNGSTRAND.

Rigtig, ja! Tænk bare! Det er jo iiæsten som
en slags kunst. Kan De tegne også?

BOLETTE.

A ja, når jeg har mønster for mig.

LYNGSTRAND.

Ikke ellers?

BOLETTE.

Nej, ellers ikke.

LYNGSTRAND.

Så er det ikke rigtig kunst alligevel.

BOLETTE.

Nej, det er jo mest sådan — håndfænlighed.

LYNGSTRAND.

Men jeg tror nu. at De kanske kunde lære
kunst.

BOLETTE.

Når jeg ikke har noget anlæg?

LYNGSTRAND

Alligevel. Hvis De bestandig kunde få være
sammen med en rigtig ægte kunstner —

BOLETTE.

Tror De, jeg så kunde lære af ham?

LYNGSTRAND.

Ikke sådan lære på almindelig made. Men jeg
tror, det vilde komme over Dem lidt efter lidt. Lige-
som ved et slags underværk. frøken Wangel.
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BOLETTE.

Det var underligt.

LYNGSTRAND
(lidt efter).

Har De tænkt nærmere — ? Jeg mener — om
De har tænkt sådan dybere og alvorligt over ægte-
skabet, frøken?

BOLETTE

(ser flygtig på ham).

Over — ? Nej.

LYNGSTRAND.

Jeg har.

BOLETTE.

Så? Har De det.

LYiXGSTRAND.

Jaha, — jeg tænker svært ofte over slige ting.

Mest over ægteskabet. Og så har jeg jo læst om
det i adskillige bøger også. Jeg tror, at ægteskabet
må være ligesom et slags underværk at regne for.

At kvinden sådan efterhånden forvandler sig over

til at bli' sin mand lig.

BOLETTE.

Får hans interesser, mener De?

LYNGSTRAND,

Ja, netop det!

BOLETTE.

Nå, men hans evner da? Og hans anlæg og
hans færdigheder?

LYNGSTRAND.

Hm, ja,
—

jeg gad vide, om ikke alt det også
—

J
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BOLETTE.

Så tror De kanske også, at det, som en niand
har læst sig til — eller tænkt sig til,

— det skulde

også kunne gå over på hans hustru?

LYNGSTRAND.

Det også, ja. Lidt efter lidt. Ligesom ved et

underværk. Men jeg véd nok, at sligt bare kan ske
i et ægteskab. som er trofast og kærligt og rigtig

lykkeligt.

BOLETTE.

Er det aldrig faldet Dem ind, at en mand
kanske også kunde drages således over i sin hustru?
Bli' hende lig, mener jeg.

LYNGSTRAND.

En mand? Nej, det har jeg ikke tænkt mig.

BOLETTE.

Men hvorfor ikke lige så godt det ene som det

andet?

LYNGSTRAND.

Nej. for en mand har jo et kald at leve for.

Og det er det, som gør en mand så stærk og fast,

frøken Wangel. Han har et livskald, han.

BOLETTE.

Hver eneste en?

LYNGSTRAND.

A nej. Jeg tænker nu nærmest på kunstneren.

BOLETTE.

Synes De, det er rigtigt af en kunstner, at han

går hen og gifter sig?
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LYNGSTRAND.

Ja, det synes jeg da. Når han kan finde nogen,
som han holder inderlig af, så —

BOLETTE.

Alligevel. Jeg tænker mig, at han helst skulde

leve bare for sin kunst alene.

LYNGSTRAND.

Ja vel skal han det. Men det kan han jo så

godt gøre, om han også gifter sig.

BOLETTE.

Nå, men hun da?

LYNGSTRAND.

Hun? Hvorledes — ?

BOLETTE.

Hun, som han gifter sig med. Hvad skal hun

så leve for?

LYNGSTRAND.

Hun skal også leve for hans kunst. Jeg synes,
at en kvinde måtte føle sig så inderlig lykkelig
ved det.

BOLETTE.

Hm, — jeg véd ikke rigtig
—

LYNGSTRAND.

Jo, frøken, det kan De tro. Det er ikke bare

al den ære og anseelse, som hun nyder for hans

skyld
—

. For det synes jeg næsten er det mindste

at regne for. Men det, at hun får hjælpe ham til at

skabe, — at hun kan lette arbejdet for ham ved at
{

være om ham og hygge for ham og pleje ham godt

og gøre ham livet rigtig fornøjeligt. Det .synes jeg
måtte være så rent dejligt for en kvinde.
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BOLETTE.

A, De véd ikke selv, hvor egenkærlig De er!

LYNGSTRAND.

Er jeg egenkærlig! Nå. du store Gud — ! Å,
dersom De bare kendte mig lidt bedre, end De gør—

(bøjer sig nærmere hen til hende.) Frøken Wangel ,

— når

jeg nu engang er borte, — og det er jeg jo snart —

BOLETTE

(ser deltagende på haml.

Men begynd da ikke at tro noget så trist.

LYNGSTRAND.

I grunden er det nu ikke så svært trist, synes jeg.

BOLETTE.

Hvorledes mener De da?

LYNGSTRAND.

Jeg rejser jo om en måneds tid. Herfra først.

Og siden så går jeg jo altså ned til de sydlige
lande.

BOLETTE.

Ah, således. Ja vel.

LYNGSTRAND.

Vil De da en gang imellem tænke på mig,
frøken V

BOLETTE.

Ja, det vil jeg gerne.

LYNGSTRAND

(glad).

Nej, lover De mig det!
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BOLETTE.

Ja, det lover jeg.

LYNGSTRAND.

Helligt og dyrt. frøken Bolette?

BOLETTE.

Helligt Og dyrt. (siar om.i A, men hvad skal det

egentlig til, dette her! Det fører jo dog ikke til

nogen verdens ting.

LYNGSTRAND.

Hvor kan De da sige det! For mig vilde det

være så dejligt at vide, at De gik her hjemme og
tænkte på mig.

BOLETTE.

Nå, men livad så videre?

LYNGSTRAND.

Ja, noget videre véd jeg jo ikke sådan rigtig
—

BOLETTE.

Ikke jeg heller. Der står jo så meget i vejen.

Al verdens ting står i vejen, synes jeg.

LYNGSTRAiND.

Å, der kunde vel ske et eller andet underværk.

En lykkelig tilskikkelse af ^kæbr^en
— eller sligt noget.

For jeg tror nu det, at jeg har lykken med mig.

BOLETTE

'levende).

Ja. ikke sandt! Tror De ikke del!

LYNGSTRAND.

Jo, det tror jeg så fuldt og fast. Og så — om

nogen år — når jeg kommer hjem igen som en navn-
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kundig billedhugger og i gode kår og i sundhedens

fylde
-

BOLETTE.

Ja, ja visst. Det vil vi håbe, at De gør.

LYNGSTRAND.

Det kan De så trygt håbe. Bare De tænker
trofast og varmt på mig, mens jeg er ude i de syd-

lige lande. Og det har jeg jo nu Deres ord for.

BOLETTE.

Det har De. (ryster på hodet.i Men det fører visst

ikke til noget alligevel.

LYNGSTRAND.

Jo, frøken Bolette, det vil da i det mindste føre

til det, at så får jeg arbejde så meget des lettere

og fortere på mit kunstværk.

BOLETTE.

Tror De altså det?

I
W Ja, det føler jeg indvendig. Og jeg synes da,

det måtte være så oplivendes for Dem også
— her

i det afsides — når De vidste med Dem selv, at De

ligesom hjalp mig med at skabe.

fc- BOLETTE

(ser på ham).

Nå, — men De, på Deres side da?

LYNGSTRAND.

Jeg
- ?

BOLETTE

(ser ud mod haven).

Hys! Lad os tale om noget andet. For der

kommer overlæreren.
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(overlærer arnholm ses nede i haven fra venstre. Han standser og
taler med ballested og hilde.)

LYNGSTRAND.

Holder De af Deres gamle lærer, frøken Bolette?

BOLETTE.

Om jeg holder af ham?

LYNGSTRAND.

Ja, jeg mener, om De synes godt om ham?

BOLETTE.

Å ja, det gør jeg. For han er svært bra' at

ha' til ven og rådgivei' sådan. — Og så er han al-

tid så hjælpsom, når han kan.

LYNGSTRAND.

Men er ikke det underligt, at han ikke har

giftet sig?

BOLETTE.

Synes De, det er så underligt?

LYNGSTRAND.

Ja. For han er jo en velhavendes mand, siger de.

BOLETTE.

Han skal nok være det. Men det har vel ikke

været sa let for ham at fmde nogen, som vilde ha"

ham, kan jeg tro. '

I

LYNGSTRAND. i

Hvorfor det da?

BOLETTE.

A, han har jo været lærer for næsten alle de

unge piger, som han kender. Det siger han selv.
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LYNGSTRAND.

Ja, hvad skulde det gøre?

BOLETTE.

Men, Herregud, man gifter sig da ikke med en,

som har været ens lærer!

LYNGSTRAND.

Tror De ikke, at en ung pige kunde elske sin

lærer?

BOLETTE.

Ikke efter at hun er ble't rigtig voksen.

LYNGSTRAND.

Nej
— tænk det!

BOLETTE

(advarende).

Så, så, så!

(BALLESTED har imidlertid samlet sine sager sammen og bærer dem ud

til hojre i haven, hilde hjælper ham. arnholm går op på varandaen

og kommer ind i stuen.)

ARNHOLM.

God morgen, min kære Bolette. God morgen,
herr — herr — hm !

(han ser misfornøjet ud og nikker koldt til lyngstrand, som rejser sig

og bukker.)

BOLETTE

(står op og går hen til arnholm).

God morgen, herr overlærer.

ARNHOLM.

Hvorledes står her til idag?

BOLETTE.

Jo tak, bra'.
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ARNHOLM.

Er Deres stedmor kanske i bad idag også?

BOLETTE.

Nej, hun er oppe på sit værelse.

ARNHOLM.

Ikke rigtig rask?

BOLETTE.

Jeg véd ikke. For hun har hikket sig inde.

ARNHOLM.

Hm, — har hun det?

LYNGSTRAND.

Fru Wangel blev nok svært altereret over den

amerikaneren igår.

ARNHOLM.

Hvad véd De om det?

LYNGSTRAND.

Jeg fortalte fruen, at jeg havde set ham gå
levendes bagom haven.

ARNHOLM.

Ah, således.

kBOLETTE

(til abnholm).

De og far blev visst siddende længe oppe inat.

ARNHOLM.

Ja, temmehg længe. Vi kom til at tale om

noget alvorligt. ^

BOLETTE.

Fik De tale lidt med ham om mig og mine

sager også?

il
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ARNHOLM.

Nej, kære Bolette. Jeg kom ikke til. For han
var så helt inde på noget andet.

BOLETTE

(sukker).

Ak ja,
— det er han altid.

ARNHOLM
(ser betydningsfuldt på hende).

Men siden idag så skal jo vi to tale nærmere
om de ting.

— Hvor er Deres far nu? Kanske ikke

hjemme?

BJLETTE.

Jo. Han må visst være nede på kontoret. Nu
skal jeg hente ham her op.

ARNHOLM.

Nej tak. Gør ikke det. Jeg vil heller gå ned
til ham.

BOLETTE

(lytter mod venstre).

Vent lidt, herr overlærer. Der tror jeg far kom-
mer i trappen. Ja. Han har nok været ovenpå og
set til hende.

(DOKTOR WANGEL konimer ind gennem doren til venstre.)

WANGEL
(rækker arnholm hånden I.

Nå, kære ven, — er De allerede der? Det var

snilt, at De kom så tidligt. For jeg vil gerne tale

noget mere med Dem.

BOLETTE

(til lyngstrand).

Skal vi kanske gå lidt ned i haven til Hilde?

19*
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LYNGSTRAND.

Ja, så svært gerne det, frøken.

(lian og BOLETTE går neii i haven og ud mellem Iræenie i baggrunden.l

ARNHOLM
(som har fulgt dem med øjnene, vender sig til wangelI.

Kender De noget nærmere til den unge manden?

WANGEL.

Nej, slet ikke.

ARNHOLM.

Men synes De så om, at han går og driver så

meget med småpigerne?

W^ANGEL.

Gør han da det? Det har jeg såmæn ikke

lagt mærke til.

ARNHOLM.

Sligt burde De dog ha' et lidet øje med, synes jeg.

WANGEL.

Ja, De har visst ret i det. Men. Herregud, hvad

skal jeg arme mand gøreV Småpigerne er nu ble't

så vante til at skotte sig selv. De lar sig ikke sige,

hverken af mig eller af EUida.

ARNHOLM.

Ikke af hende heller?

WANGEL.

Nej. Og for resten så kan jeg jo ikke forlange,
at hun skal blande sig op i sligt noget. Det ligger

slet ikke for hende, (afbrydende.) Men det var jo ikke

det, vi skulde tale om. Sig mig så,
— har De

tænkt videre over sagen? Over alt dette her, som

jeg fortalte Dem?
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ABNHOLM.

Jeg har ikke tænkt på andet lige siden vi skil-

k; tes inat.

WANGEL.

Og hvad mener De da, at der er her at gøre?

ARNHOLM.

Kære doktor, jeg synes, at De som læge må
vide det bedre end jeg.

WANGEL.
o

A, dersom De bare vidste, hvor vanskeligt det

er for en læge at dømme rigtigt om en syg, som
han holder inderHg af! Og dette her er jo ikke

nogen almindehg sygdom heller. Her hjælper ingen

almindelig læge,
—

og ingen almindelige lægemidler.

ARNHOLM.

Hvorledes har hun det idag?

WANGEL.

Jeg var nu netop oppe hos hende og da fore-

kom hun mig ganske rolig. Men bag alle hendes

stemninger ligger der noget dulgt, som det er mig

umuligt at komme på det rene med. Og så er hun

jo så foranderlig,
— så uberegnelig,

— så pludselig
vekslende.

ARNHOLM.

Det følger vel af hendes sygelige sindstilstand.

WANGEL.

Ikke alene. I sin dybeste grund er det hende

medfødt. Ell ida hører til havfolket. Det er sagen.

ARNHOLM.

Hvorledes mener De egentlig det, kære doktor?
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WANGEL.

Har De ikke lagt mærke til, at de mennesker
der ude ved det åbne hav er ligesom et folk for sig
selv? Det er næsten som om de leved havets eget
liv. Der er bølgegang

—
og ebbe og flod også

—
både i deres tænkning og i deres fornemmelser. Og
så lar de sig aldrig omplante. Å, jeg skulde jo ha'

betænkt det før. Det var en ren forsyndelse imod
EUida at ta' hende bort der ude fra og flytte hende
hid ind!

ARXHOLM.

Er De kommen til den mening nu?

WANGEL.

Ja, mere og mere. Men jeg burde jo ha' sagt

mig det på forhånd. A, i grunden vidste jeg det jo

også. Men jeg lod det ikke komme til orde i mig.
For jeg holdt jo så meget af hende, ser De! Derfor

tænkte jeg først og fremst på mig selv. Så rent

uforsvarlig egenkærlig var jeg dengang!

ARNHOLM.

Hm, — enhver mand er visst lidt egenkærlig
under de omstændigheder. For resten så har jeg

aldrig mærket noget til den lyde hos Dem, doktor

Wangel.

WANGEL
(driver urolig om på gulvet).

A jo! Og jeg har været det sidenefter også.

Jeg er jo så meget, meget ældre end hun. Jeg burde

ha' været for hende som eu far -
og en vej leder til-

lige. Barde ha' gjort mit bedste for at udvikle og
klarne hendes tankeliv. Men det er der desværre

aldrig ble't noget af. Jeg har ikke havt fremfærd

nok til det, ser De! For jeg vilde jo helst ha' hende
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slig, som hun var. Men så blev det jo værre og
værre med hende. Og jeg gik her og vidste ikke,

hvad jeg skulde finde på. (sagtere.) Derfor var det, at

jeg i min vånde skrev til Dem og bad Dem komme
til os.

ARNHOLM

(ser forbauset på ham).

Hvad for noget! Var det derfor, at De skrev?

WANGEL.

Ja. Men lad Dem ikke mærke med det.

ARNHOLM.

Men i al verden, kære doktor, — hvad gavn
vented De da egentlig af mig? Det forstår jeg ikke.

WANGEL.

Nej, det er så rimeligt. For jeg var ledet på

vildspor. Jeg trode, at Ellidas hjerte havde hængt
ved Dem engang. At det lønligt hang en smule ved

Dem endnu. At det kanske vilde gøre hende godt
at få se Dem igen og få tale med Dem om hjemmet
og om gamle dage.

ARNHOLM.

Det var altså Deres hustru, De mente, da De

skrev, at her gik en og vented på mig og
—

og
kanske længted efter mig!

WANGEL.

Ja, hvem ellers?

ARNHOLM

(hurtigt).

Nej, nej, De har ret. — Men jeg forstod det

ikke.
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WANGEL.

Meget rimeligt, som sagt. Jeg var jo rent på

vildspor.

ARNHOLM.

Og D e siger om Dem selv , at De er egen-
kærlig!

WANGEL.

A, jeg havde jo så stor en skyld at bøde på.

Jeg syntes ikke, jeg turde rrage noget middel, når

det kanske kunde lette hendes sind en smule.

ARNHOLM.

Hvorledes forklarer De nu egentlig den magt,
som denne fremmede mand øver over hende?

W^ANGEL.

Hm, kære ven,
— der turde være sider ved den

sag, som ikke lar sig forklare.

ARNHOLM.

Noget, som i og for sig er uforklarligt, mener
De? Aldeles uforklarligt?

W^ANGEL.

I alle fald uforklarligt indtil videre.

ARNHOLM.

Tror De da på noget sådant?

WANGEL.

Jeg hverken tror eller benægter. Jeg bare véd

ikke. Derfor lar jeg det stå hen.

ARNHOLM.

Ja, men sig mig nu én ting. Denne hendes

underlige, uhyggelige påstand om, at barnets øjne— ?
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WANGEL
(ivrig).

Det med øjnene tror jeg aldeles ikke på! Jeg
vil ikke tro på sligt noget! Det må være den pure

indbildning af hende. Ikke noget andet.

ARNHOLM.

La' De mærke til mandens øjne, da De så ham

igår?

WANGEL.

Ja visst gjorde jeg det.

ARNHOLM.

Og De fandt ikke nogen slags lighed?

WANGEL
(undvigende).

Hm, — Herregud, hvad skal jeg svare? Det
var jo ikke ganske lyst, da jeg så ham. Og des-

uden så havde jo EUida talt så meget om denne lig-

heden i forvejen
—

. Jeg véd slet ikke, om jeg var

i stand til at se ganske uhildet på ham.

ARNHOLM.

Nej, nej, det kan så være. Men så det andet

da? At al denne angst og uro kom over hende

netop på den tid, da dette fremmede menneske lader

til at ha' været på hjemrejsen?

WANGEL.

Ja, ser De, — det er også noget, som hun må
ha' digtet og drømt sig ind i siden i forgårs. Det
kom aldeles ikke så pludselig

— med én gang
—

over hende, som hun nu påstår. Men siden hun
hørte af denne unge Lyngstrand, at Johnston — eller

Friman — eller hvad han nu heder, — at han var
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på hidrejsen for tre år siden — i Marts måned, —
så tror hun åbenbart nu, at sindsuroen greb hende

netop i den selv-samme måned.

ARNHOLM.

Gjorde den da ikke det?

WANGEL.

Ikke på nogen made. Der har været spor og

tegn at påvise længe før den tid. — Rigtignok kom
det — tilfeldigvis

—
netop i Marts måned for tre år

siden til et temmelig voldsomt udbrud hos hende —

ARNHOLM.

Altså do2-

WANGEL.

Ja, men det lar sig ganske simpelt hen forklare

af den tilstand — de omstændigheder,
— som hun

netop på den tid befandt sig i.

ARNHOLM.

Altså tegn iniod tegn.

WANGEL

(knuger liæiiderne).

Og så ikke kunne hjælpe hende! Ikke vide sine

arme råd! Ikke øjne noget som helst middel — !

ARNHOLM.

Om De nu kunde beslutte Dem til at skifte

opholdssted? Flytte andetsteds hen? Så hun kunde

få leve under forholde, som arted sig hjemligere for

hende?

WANGEL.

A, kære, — tror De ikke, jeg har tilbudt bende

det også? Jeg har foreslåt. at vi skulde flytte ud

til Skjoldviken. Men hun vil ikke.
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ARNHOLM.

Ikke det heller?

WANGEL.

Nej. For hun tror ikke, der vilde være nogen

nytte i det. Og det kan hun jo kanske ha' ret i

også.

ARNHOLM.

Hm, — siger De det?

WANGEL.

Ja, og så desuden, — når jeg tænker mig nær-

mere om, — så véd jeg virkelig ikke, hvorledes jeg
skulde kunne sætte det i værk. For jeg synes næsten

ikke, jeg kan forsvare for småpigernes skyld at flytte

ud til slig en afkrog. De må jo dog leve på et sted,

hvor der i det mindste er nogen udsigt til at få

dem forsørget en gang.

ARNHOLM.

Forsørget? Ta^nker De allerede så meget på
det?

WANGEL.

Ja, Herregud,
—

jeg må da tænke på det også!
Men så — på den anden side igen

—
iiensynet til

min stakkers syge EUida — ! A, kære Arnholm, —
jeg står virkelig

—
på mange måder — som midt

imellem ild og vand!

ARNHOLM.

For Bolette hehøver De kanske ikke at være
i så særdele.s bekymret

— (afbrydendo.) Jeg gad vide,

hvor hun — hvor de er gåt hen?

(lian går op lil deii åljiie dor og ser ud.)

I
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WANGEL
(henover mod pianoet).

A, jeg skulde så gerne bringe hvad offer det

end var — for dem alle tre. — Bare jeg vidste noget.

(Ef.LiDA kommer ind genneni doren til venstre.)

ELLIDA

(hurtig til wangel).

Gå endelig ikke ud i formiddag!

WANGEL.

Nej, nej visst. Jeg blir hjemme hos dig. (tyder

mod ARNHOLM, soiii nærmer sig ) Men vil dii ikke hilse pa
vor ven?

ELLIDA

(vender sig).

A, er De der, herr Arnholm! irækker ham handen.)

Godmorgen.

ARNHOLM.

Godmorgen, frue. Nå, altså ikke i bad idag

ligesom ellers?

ELLIDA.

Nej, nej, nej! Der kan ikke være tale om det

idag. Men kanske De vil sidde ned et lidet øjeblik?
'

ARNHOLM.

Nej, mange tak,
— ikke nu. (ser hen på wangel.)

Jeg lovte småpigerne at komme ned til dem i haven.

ELLmA.

Ja, Gud véd, om De træffer dem i haven. Jeg
har aldrig rede på, hvor de færdes.

WANGEL.

A jo, (le holder visst til nede ved dammen.
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ARNHOLM.

Nå, jeg skal sagtens nok komme på spor efter

dem.

(han nikker og går over verandaen ud i haven til højre.)

ELLIDA.

Hvad er klokken, Wangel?

WANGEL
(ser på sit uhr).

Den er nu lidt over elleve.

ELLIDA.

Lidt over. Og klokken elleve — halv tolv inat

kommer dampskibet. Å, når jeg bare havde over-

stat det!

WANGEL
(går nærmere hen til hendel.

Kære Ellida,
— der er en ting, jeg gerne vildc

spørge dig om.

ELLIDA.

Hvad er det for noget?

WANGEL.

I forgårs aftes — der oppe på „Udsigten''
—

sa' du, at i de sidste tre år havde du så ofte set

ham lys-levende for dig.

ELLIDA.

Ja, det har jeg også. Det må du tro mig på.

WANGEL.

Nå, men hvorledes så du ham da?

ELLIDA.

Hvorledes jeg så ham?
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WANGEL.

Jeg mener, — hvorledes syntes dii, han så ud,

når du trode, at du så ham for dig?

ELLIDA.

Men, kære Wangel,
— du véd jo nu selv, hvor-

ledes han ser ud.

WANGEL.

Så han også således ud i dine forestillinger?

ELLIDA.

Ja. det gjorde han da.

WANGEL.

Netop således, som du igår aftes så ham i

virkeligheden?

ELLIDA.

Ja, netop således.

WANGEL.

Nå, men hvoraf kom det da, at du ikke straks

kendte ham igen?

ELLIDA

(shiiiser).

Gjorde jeg ikke det?

WANGEL.

Nej. Du sa' selv siden, at i førstningen vidste

du slet ikke, hvem den fremmede manden var.

ELLIDA

(slåetl.

Ja, jeg tror virkelig, du har ret! Synes du

ikke, det var besynderligt, Wangel? Tænk, — at

jeg ikke straks kendte ham!
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wANGEL.
. Det var bare på øjnene, sa' du —

ELLIDA.

A ja,
—

ojnene! Øjnene!

wANGEL.

Nå, — men oppe på „Udsigten"gSa' du, at han

altid viste sig for dig, slig, som han var, da I skiltes.

Der ude for ti år siden.

Sa' jeg det?

Ja.

ELLIDA.

WANGEL.

ELLIDA.

Så har han vel dengang set ud omtrent som nu.

WANGEL.

Nej. Du gav en ganske anden skildring af ham
i forgårs på hjemvejen. For ti år siden var han
uden skæg, sa' du. Ganske anderledes klædt var

han også. Og så brystnålen med perlen i
— ? Den

havde jo slet ikke manden igår.

ELLIDA.

Nej, den havde han ikke.

VS^ANGEL

(ser lorskende på hende).

Tænk dig altså lidt om, kære Ellida. Eller —
kan du kanske ikke længer huske, hvorledes han så

ud, da han stod med dig på Bratthammeren?
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ELLIDA

(eftertænkende, lukker ojnene en stund).

Ikke ganske tydeligt. Nej,
—

idag kan jeg det

slet ikke. Er ikke det besynderligt?

WANGEL.

Ikke så besynderligt endda. Der er nu trådt et

nyt virkelighedsbillede frem for dig. Og det skyg-

ger for det gamle,
— så du ikke længer kan se det.

ELLIDA.

Tror da det, Wangel?

WANGEL.

Ja. Og det skygger for dine syge forestillinger

også. Derfor er det godt, at virkeligheden kom.

ELLIDA.

Godt! Siger du, at det er godt?

WANGEL.

Ja. Det, at den kom, — det tør bli' helsebod

for dig.

ELLIDA

(sætter sig i sofaen).

Wangel,
— kom og sæt dig hos mig her. Jeg

må sige dig alle mine tanker.

WANGEL.

Ja, gør det, kære Ellida.

ihan sætter sig pA en stol ved den anden side al' bordet.)

ELLIDA.

Det var egentlig en stor ulykke
— for os begge— at just vi to skulde komme sammen.
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WANGEL
(studser).

Hvad er det du siger!

ELLIDA.
o

^ ^

A jo. Det var det. Og det er jo så rimeligt

også. Det kunde ikke bli' til andet end ulykke.
Ikke efter den made, vi to kom sammen på.

WANGEL.

Hvad skulde der da være i vejen ved måden— !

ELLIDA.

Hør nu, Wangel,
— det nytter ikke, at vi går

her længer og lyver for os selv — og for hinanden.

WANGEL.

Gør vi da det! Lyver vi, siger du!

ELLIDA.

Ja, vi gør. Eller — vi fordølger sandheden i

alle fald. For sandheden — den rene, skære sand-

hed — er jo dog det, — at du kom der ud og
—

og købte mig.

WANGEL.

Købte — !
—

Siger du — købte!

ELLIDA.

Å, jeg var jo ikke et hår bedre end du. Jeg

slog til. Gik hen og solgte mig til dig.

WANGEL
(ser smertefuld på hende).

Ellida, — har du virkelig hjerte til at kalde

det så?
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ELLTDA.

Men er der da noget andet navn for det! Du
kunde ikke længer bære tomheden i dit hus. Du
så dig om efter en ny hustru —

WANG EL.

Og elter en ny mor for børnene, EUida.

ELLIDA.

Kanske det også
— sådan ved siden af. Skønt

— du vidste jo slet ikke, om jeg dued til den stil-

hng. Du havde jo bare set mig
—

og talt lidt med

mig et par gange. Så fik du lyst til mig, og så —

W^ANGEL.

Ja, kald du det kun, hvad du helst synes.

ELLIDA.

Og jeg, på min side — . Jeg stod jo der hjælpe-
løs og rådløs og så rent alene. Det var jo så rime-

ligt, at jeg slog til — da du kom og tilbød dig at

forsørge mig for livstid.

WANGEL.

Det stod så visst ikke fur mig som en for-

sørgelse, kære Ellida. Jeg spurgte dig ærligt, om du

vikle dele med mig og børnene den smule, jeg kunde

kalde mit.

ELLmA.

Ja, det gjorde du. Men jeg skulde ikke ha' tK't

imod det alligevel! Aldrig for nogen pris skulde jeg

ha' ta't imod det! Ikke solgt mig selv! Heller Het

usleste arbejde,
— heller de fattigste vilkår i

—
i lii-

villighed
—

og efter eget valg!
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WANGEL

(rejser sig).

Har altså de fem — sex år, vi har levet sammen,
været så rent nden værd for dig?

ELLIDA.

A, tro da endelig ikke det, Wangel! Jeg har
havt det så godt her hos dig, som noget menneske
kan ønske sig det. Men jeg gik ikke ind til dit

hjem i frivillighed. Det er sagen.

W^ANGEL

(ser hen på hende).

Ikke i
—

frivillighed!

ELLIDA.

Nej. Det var ikke frivillig jeg rejste med dig.

WANGEL
(dæmpet).

All,
—

jeg mindes — vendingen fra igår.

ELLIDA.

I den vendingen ligger det alt sammen. Den
har lyst op for mig. Og derfor så ser jeg det jo nu.

WANGEL.

Hvad ser du?

ELLIDA.

Jeg ser, at det liv, vi to lever med hinanden,— det er i grunden ikke noget ægteskab.

WANGEL
(bittert).

Der sa' du et sandt ord. Det liv, vi nu lever,
er ikke noget ægte.skab.

•20*
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ELLIDA.

Ikke før heller. Aldrig. Ikke fra først af. iser

hen for sig.) Det første — det kunde ble't et helt og
rent ægteskab.

WANGEL.

Det første? Hvilket første, mener du?

ELUDA.

Mit — med ham.

WANGEL
(ser forundret på hendel.

Jeg forstår dig aldeles ikke!

ELLIDA.

Å, kære Wangel,
— lad os ikke lyve for hin-

anden. Ikke for os selv heller.

W^ANGEL.

Nej, vel! Men hvad så videre?

ELLIDA.

Jo, ser du, — vi kan aldrig komme bort fra

den ting
— at et frivilligt løfte er fuldt ud så bin-

dende som en vielse.

W^ANGEL.

Men hvad i al verden — !

ELLIDA

(rejser sig i heftighedl.

Lad mig få lov til at rejse fra dig, Wangel!

W^ANGEL.

Ellida - ! Ellida — !
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ELLIDA.

Jo, jo,
—

gi' mig bare lov til det! Du kan tro

mig,
— det blir så ikke til andet alligevel. Ikke

efter den made, vi to kom sammen på.

WANGEL
(i behersket smerte).

Så vidt skulde det altså komme imellem os.

ELLIDA.

Det måtte komme således. Kunde ikke andet.

WANGEL
(ser tungt på hende).

Altså ikke vundet dig gennem samlivet heller.

Aldrig,
—

aldrig ejet dig helt.

ELLIDA.
o

A, Wangel. — om jeg kunde holde af dig. så-

ledes, som jeg så gerne vilde! Så inderligt, som du

fortjener det! Men jeg føler det så godt,
— det kom-

mer aldrig.

WANGEL.

Skilsmisse altså? Det er skilsmisse, — en fuld

lovformelig skilsmisse, — som du vil ha'?

ELLIDA.

Kære, du forstår mig så lidt. Det er slet ikke

formerne, jeg bryr mig om. For det er jo ikke slige

nogen ydre ting, som det kommer an på, synes jeg.
Det, jeg vil, det er, at vi to skal bli' enige om i

frivillighed at løse hinanden.

WANGEL
(bittert, nikker langsomt).

La' handelen gå om igen,
—

ja.
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ELLIDA

(levende).

Netop det! La' handelen gå om igen!

WANGEL.

Og så siden, Ellida? Bagefter? Har du tænkt

over, hvorledes det så vil se ud for os begge?
Hvorledes livet så vil komme til at arte sig både

for dig og for mig?

ELLIDA.

Det får være det samme. Bagefter får det arte

sig, som det kan. Det, som jeg be'r og bønfalder

dig om, Wangel,
— det er jo dog det vigtigste! Gi'

mig bare fri! Gi' mig min fulde fi-ihed igen!

W^AXGEL.

Ellida, — det er et forfærdeligt krav, du stiller

til mig. Lad mig da i det mindste få frist til at

samle mig til en beslutning. Lad os få tale nær-

mere med hinanden. Og und dig da også selv tid

til at overveje, hvad du gør!

ELLIDA.

Men her er jo ingen tid at spilde med sligt!

Jeg må jo ha' min frihed igen i denne dag!

W^ANGEL.

Hvorfor just det?

ELLIDA.

Jo,
— for det er jo in at han kommer.

W^ANGEL

(farer sammen).

Kommer! Han! Hvad har den fremmede mand
med dette her at gøre?
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ELLIDA.

Jeg vil stå frem for ham i fuld frihed.

WANGEL.

Og hvad — hvad tænker du så videre at gøreV

ELLIDA.

Jeg vil ikke skyde mig ind under, at jeg er en
anden mands hustru. Ikke skyde mig ind under, at

jeg intet valg har. For ellers vilde der ingen af-

gørelse være i det.

W^ANGEL.

Du taler om valg! Valg, Ellida! Valg i denne sag!

ELLTDA.

Ja, valg må jeg ha'. Valg til begge sider. Må
kunne la' ham rejse alene — . Eller også

—
følge

med ham.

V\rANGEL,

Forstår du selv, hvad du siger? Følge med
ham! Gi' din hele skæbne i hans hænder!

ELLIDA.

Men gav jeg da ikke min hele skæbne i dine
hænder! Og det — sådan uden videre.

WANGEL.

Lad så være. Men han! Han! En vild-fremmed!

Et menneske, som du kender så lidet til!

ELLIDA.
o

A, men dig kendte jeg jo kanske endnu mindre.

Og jeg fulgte dog alligevel med dig.

WANGEL.

Den gang vidste du da i alle fald så nogen-
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lunde, hvad slags liv du gik imøde. Men her? Her?

Tænk dig dog om! Hvad véd du her? Ikke det

ringeste véd du. Ikke engang hvem han er — eller

hvad han er.

ELLIDA

(ser hen for sig).

Det er sandt. Men det er netop det grufulde.

W^ANGEL.

Ja, vel er det grufuldt
—

ELLIDA.

Derfor synes jeg også, at jeg ligesom må ind

i det.

WANGEL
(ser på hende).

Fordi det står for dig som noget grufuldt?

ELLIDA.

Ja. Netop derfor.

WANGEL
(nærmere).

Hør her, Ellida,
— hvad forstår du da egenthg

ved det grufulde?

ELLIDA

(tænker sig om).

Det grufulde,
— det er det, som skræmmer og

drager.

WANGEL.

Drager også?

ELLIDA.

Mest drager,
— tror jeg.
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WANGEL
(langsomt).

Du er i slægt med havet.

ELLIDA.

Det er det grufulde også.

WANGEL.

Og det grufulde igen med dig. Du både skræm-
mer og drager.

ELLIDA.

Synes du det, Wangel?

WANGEL.

Jeg har nok aldrig kendt dig rigtig alligevel.

Aldrig helt til bunds. Det begynder at gå op for

mig nu.

ELLIDA.

Derfor skal du også gi' mig fri! Løse mig fra

ethvert forhold til dig og dit! Jeg er ikke den, du

tog mig for. Nu ser du det jo selv. Nu kan vi

skilles i forståelse — og i frivillighed.

WANGEL
(tungt)

Det var kanske bedst for os begge
— om vi

skiltes. — Men jeg kan det ikke alligevel!
— Du er

for mig som det grufulde, Ellida. Det dragende,
—

det er det stærkeste i dig.'8-

ELLIDA.

Siger du det?

WANGEL.

Lad os se at komme over denne dag med over-

læg. Med fuld ro i sindet. Jeg tør ikke løse og
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din egen skyld, EUida. Jeg gør gældende min ret

og min pligt at værge for dig.

ELLIDA.

Værge? Hvad er da her at værge imod? Det

er jo slet ikke nogen vold og magi udenfra, som

tråer mig. Det grufulde ligger dyhere. Wangel! Det

grufulde,
— det er dragningen i mit eget sind. Og

hvad kan vel du gøre ved den?

W^ANGEL.

Jeg kan styrke og støtte dig til at stride imod.

ELLIDA.

Ja,
— hvis jeg v i Ide stride imod.

WANGEL.

Vil du da ikke det?

ELLIDA.

Å, det er jo det, jeg ikke selv véd!

WANGEL.

Inat er alting afgjort, kære Ellida —

ELLIDA

(bryrier udi.

Ja, tænk! Afgørelsen så nær! Afgørelse for

hele livet!

WANGEL.

—
og så imorgen

—

ELLIDA.

Ja. imorgen! Kanske min rette fremtid da er

forspildt!
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WANGEL.

Din rette — ?

ELLIDA.

Et helt og fuldt liv i frihed forspildt,
—

forspildt
for mig! Og kanske — for ham også.

WANGEL
(sagtere, griber hende om håndledet).

EUida, — elsker du denne fremmede mand?

ELLIDA.

Om jeg—? A, hvad véd jeg det! Jeg véd

bare, at han er for mig den grufulde og at —

WANGEL.
—

og at?

ELLIDA

(river sig løs).

—
og at det er hos ham, jeg synes, at jeg

hører til.

WANGEL
(sænker liodet).

Jeg begynder at forstå det meste.

ELLmA.

Og hvad hjælp har så du imod dette her?
Hvad råd véd du for mig?

WANGEL
(ser tungt på hende),

Imorgen,
— da er han altså rejst. Da er ulyk-

ken afvendt fra dil hode. Og da skal jeg være villig
til at løse og slippe dig. Vi lar handelen gå om
igen, Ellida.
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ELLIDA.

A, Wangel — ! Imorgen
— da er det jo for

sent — !

WANGEL
(ser ud mod haven).

Børnene ! Børnene — ! Lad os da i det mindste
skåne dem — indtil videre.

(arnholm, bolette, hilde og LYNGSTFAND kommer frem i haven, lyng-

strand tager afsked dernede og går ud til venstre De øvrige kommer
ind i stuen.)

ARNHOLM.

Nu kan De tro, vi har gået og lagt planer
—

HILDE.

Vi vil ud på fjorden ikveld og
—

BOLETTE.

Nej, ikke sig noget!

WANGEL.

Vi to har også gået her og lagt planer.

ABNHOLM.

Ah, — virkelig?

WANGEL.

Imorgen rejser Ellida ud til Skjoldviken
— for

en tid.

BOLETTE.

Rejser
— ?

ARNHOLM.

Se, det var jo meget fornuftigt, fru Wangel.
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wANGEL.

Ellida vil hjem igen. Hjem til havet.

HILDE

(med et spring iæod ellida).

Rejser du! Rejser du ifra os!

ELLIDA

(forskrækket).

Men Hilde da! Hvad går der af dig?

HILDE

(fatter sig).
o

A, det var ingenting. (halvhøjt, vender sig fra hende.)

Rejs bare du!

BOLETTE

(angst).

Far, — jeg ser det på dig,
— du rejser også

—
til Skjoldviken!

WANGEL.

Visst ikke, nej! Jeg ser kanske derud en gang
imellem —

BOLETTE.

Og her ind til os — ?

WANGEL,

Ser jeg også
—

BOLETTE.

— en gang imellem, ja!

WANGEL.

Kære barn, det må så være.

(han går henovur gulvet.)
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ARNHOLM
(hvisker).

Vi tales siden ved, Bolette.

(han går hen til wangel. De taler sagte sammen oppe ved døren.)

ELLIDA

(halvhøjt til bolette).

Hvad var det med Hilde? Hun så jo ud som

forstyrret !

BOLETTE.

Har du aldrig mærket, hvad Hilde dag ud og
dag ind har gået og tørstet efter?

ELLIDA.

Tørstet efter?

BOLETTE.

Lige siden du kom i huset?

ELLIDA.

Nej, nej,
— hvad er det?

BOLETTE.

Et eneste kærligt ord fra dig.

ELLIDA.

Ah — ! Skulde her være gerning for mig!

(Inm slår hænderne sammen om hodet og ser ubevægelig frem for slj;

ligesom geniiemkrydset at' stridende tanker og stemninger.)

(VTANGEL og ARNHOLM kommer i hviskende samtale fremover gulvet.)

(BOLETTE går hen og ser ind i sideværelset til højre. Derpå slår hun

doren op.)

BOLETTE.

Ja, kære far,
— nu star maden på bordet — i

fald du —
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WANGEL
(med tiltvungen fatning).

Gør den det, barn? Det var jo bra'. Vær så

god, overlærer! Nu vil vi gå ind og tømme en af-

skedspokal med — med „ fruen fra havet".

(de går mod doren til hojre.)



FEMTE AKT.

(Den afsides del af doktor wangels have ved kai'udsdammen. Tiltagende

somniernatsskumring.)

(arnholm, bolette, lyngstrand og HILDE, i en båd, stager sig frem fra

venstre langs stranden.)

HILDE.

Se, her kan vi så magelig hoppe ilaiid!

ARNHOLM.

Nej, nej, gør ikke del!

LYNGSTRAND.

Jeg kan ikke hoppe, frøken.

HILDE.

De, Arnhoim, kan ikke De heller hoppe?

ARNHOLM.

Jeg vil helst la' det være.

I

IBOLETTE.

Lad os så lægge til henne ved hadehustrappen."^

(de stager sig ud til hojre.) Ij

(1 det samme Vommer ballested fra hojre frem på fodstien, bærende

noteboger og et valdhorn. Han iiilser til dem i håden, vender sig og

taler til dem. Svar hores fjernere og fjernere udenfor.)
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BALLESTED.

Hvad siger De? — Ja visst er det for den en-

gelske damperens skyld. For det er sidste gang. han
kommer her iår. Men vil De nyde godt af tonernc,
så må De ikke drøje for længe. (råber.i Hvad? (ryster

på lindet.) Kan ikke høre, hvad De siger!

(ELMDA, med sit sjal over hodet, kommer, fulgt af doktor wangel, ind

fra venstre.)

WANGEL.

Men. kære Ellida. —
jeg forsikkrer dig.

— der
er rnndelig tid endnu.

ELLIDA.

Nej, nej,
— der er ikke! Hvert øjeblik kan han

komme.

BALLESTED

(udenfor ved havegærdet).

Se, god aften, herr doktor! God aften, frue!

WANGEL
(lilir luim var).

A, er De der? Skal her være musik inat også?

BALLESTED.

Ja.
,, Hornforeningen" agter at la' sig høre. Det

skorter os ikke på festlige anledninger i denne tid.

I nat skal det være til ære for englænderen.

ELLIDA.

Englænderen! Er han alt i sigte?

BALLESTED.

Ikke endnu. Men han kommer jo inde fra —
mellem holmerne. En véd ikke ordet af, før han er

lige over os.

ITEXnlK IBSENS SAMLEDE V.i;rtKEn. VIII. '2
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ELLIDA.

Ja,
—

just så er det.

WANGEL
(halvt mod ellidaI.

Inat er det sidsle rejsen. Så kommer han ikke

mere.

BALLESTED.

En sørgelig tanke, herr doktor. Men derfor vil

vi også, som sagt, gøre ære på ham. Ak ja, ak ja!

Nu går snart den glade sommertid til ende. Snart

er alle sunde lukket, som det heder i sørgespillet.

ELLIDA.

Alle sunde lukket, — ja.

BALLESTED.

Trist at tænke på. Nu har vi været sommerens

glade børn i uger og måneder. Det holder hårdt at

forsone sig med mørketiden. Ja, i førstningen, mener

jeg. For menneskene kan alki— a— klimatisere sig,

fru Wangel, Ja, såmæn kan De så.

(han hilser og går iid til venstre.)

ELLIDA

(ser ud over fjorden).

A, denne pinefulde spænding! Denne opjagende
sidste halvtime før afgørelsen.

WANGEL.

Det står altså fast, at du selv vil tale med ham?

ELLIDA,

Jeg må tale med ham selv. For det er jo i

frivillighed, at jeg skal træffe mit valg.
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WANGEL.

Du har ikke noget valg, Ellida. Du får ikke

lov at vælge. Får ikke lov for mig.

ELLIDA.

Valget kan du aldrig hindre. Hverken du eller

nogen anden. Du kan forbyde mig at rejse med
ham, — følge ham, — ifald jeg vælger det. Du kan
holde mig tilbage her med magt. Imod min vilje.

Det kan du. Men at jeg vælger,
—

vælger inderst

inde i mit sind, — vælger ham og ikke dig,
— ifald

jeg vil og må vælge således, — det kan du ikke

hindre.

W^ANGEL.

Nej, det har du ret i. Det kan jeg ikke hindre.

ELLIDA.

Og så har jeg jo slet ingen ting at stå imod
med! Her hjemme er der jo ingen verdens ting, som

di-ager og binder mig. Jeg er jo så rent rodløs i

dit hus, Wangel. Bornene ejer jeg ikke. Ejer ikke

deres sind, mener jeg. Har aldrig ejet det. — Når

jeg rejser,
— o m jeg rejser da,

— enten med ham
inat — eller ud til Skjoldviken imorgen, så har jeg
ikke en nøgle at gi' fra mig.

— ikke en besked at

lægge efter mig, hverken om det ene eller om det

andet. Så rent rodløs er jeg i dit hus. Så rent

udenfor alt sammen har jeg været lige fra første

slund af.

WANGEL.

Du har selv villet det således.

ELLIDA.

Nej, jeg har ikke det. Jeg har hverken villet

det eller ikke villet det. Jeg har bare simpelt hen
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ladet alting bli" således, som jeg fandt det den dag,

jeg kom. Det er dig
—

og ingen anden, — som har

villel ha" det således.

wANGEL.

Jeg tænkte at gøre det på det bedste for dig.

ELLIDA.

Å ja, Wangel. det véd jeg jo så godt! Men
der er en gengældelse i dette. Noget, som hævner

sig. For nu findes her ingen bindende magt.
-

ingen støtte for mig,
—

ingen hjælp,
—

ingen drag-

ning ind imod alt det, som skulde ha' været vort

fælles inderste eje.

WANGEL.

Jeg ser det jo nok, EUida. Og derfor så skal

du jo også fra imorgen af få din frihed igen. Du
skal herefter få leve dit eget liv.

ELLIDA.

Og det kalder du mit eget liv! A nej. mit

eget rigtige liv kom ud af sporet, da jeg gik ind på
samlivet med dig. (knuger hændeme i angst og uro.) Og nu.
— inat — om en halv time — kommer han, som jeg
har svigtet,

— han, som- jeg skulde ha' holdt ubrøde-

lig fast ved. ligesom han har holdt fjist ved mig!
Nu kommer han og byder mig

— for sidste og eneste

gang
— at få leve livet om igen,

— få leve mit

eget rigtige liv,
— det liv. som skræmmer og drager—

og som jeg ikke kan gi' slip på. Ikke i fii-

villighed!

WANGEL.

Just derfor trænger du til, at din mand
din læge også

på dine vegne.

tar magten fra dig
—

og handler
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ELLIDA.

Ja. Wange], jeg forsfår det så godt. A, du må
ikke tro andet, end at der er stunder imellem, da

jeg synes, der vilde være fred og redning i at ty

inderligt ind til dig
—

og prøve på at trodse alle

dragende og skræmmende magfer. Men jeg kan ikke

det heller. Nej, nej,
—

jeg kan det ikke!

wANGEL.
Kom, Ellida,

— lad os gå lidt op og ned sammen.

ELLIDA.

Jeg vilde så gerne. Men jeg tør ikke. For han

sa' jo, jeg skulde vente på ham her.

WANGEL.

Kom bare. Du har god tid endnn.

ELLmA.

Ja, tror du det?

WANGEL.

Rundelig tid, siger jeg.

ELLmA.

Lad os gå lidt da.

ule gar ud i forgrunden til hojre. I det samme kommer arnholm og

BOLETTE frem ved den ovre bred af dammen.)

BOLETTE

Ibemærker de bortgåendel.

Se der — !

ARNHOLM

(sagte).

Hys.
— lad dem gå.

BOLETTE.

Kan De begribe, hvad der er imellem dem i de

sidste dage?
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ARNHOLM.

Har De niærket noget?

BOLETTE.

Om jeg har!

ARNHOLM.

Noget sådan særligt?

BOLETTE.
o

A ja. Både det ene og det andet. Har ikke De?

ARNHOLM.

A, jeg véd ikke så rigtig
—

BOLETTE.

Jo, såmæn har De så. Men De vil bare ikke

Ild med det.

ARJNHOLM.

Jeg tror, det vil være godt for Deres stedmor,

at* hun får gøre den lille rejsen.

BOLETTE.

Tror De det?

ARNHOLM.

Ja, jeg gad vide, om det ikke vil være bra'

for alle parter, at hun får komme lidt ud en gang
iniellem?

BOLETTE.

Flytter hun nu imorgen hjem igen til Skjold-

viken, så kommer hun visst aldrig mere her ind

til os.

ARNHOLM.

Men, kære Bolette, hvor falder De da på sligt?

I
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BOLETTE.

Jo, det tror jeg fuldt og fast. Pas De bare på!
De skal se,

— hun kommer ikke igen. I alle fald

ikke så længe jeg og Hilde er her i huset.

ARNHOLM.

Hilde også?

BOLETTE.

Nå, med Hilde kunde det kanske endda gå. For
hun er jo ikke stort mere end barn endnu. Og så

forguder hun Ellida i grunden, tror jeg. Men med
mig er det anderledes, ser De. En stedmor, som
ikke er så svært meget ældre end en selv —

ARNHOLM.

Kære Bolette, — for Dem turde det kanske ikke

vare så ret længe, før De får komme ud.

BOLETTE

(levende).

Siger De det! Har De altså talt med far om det?

ARNHOLM.

Det har jeg også gjort, ja.

BOLETTE.

Nå. — og hvad sa' han så!

ARNHOLM.

Hm, — Deres far er jo så stærkt optaget af

andre tanker i disse dage
—

BOLETTE.

Ja, ja, det var jo det samme, jeg sa' før.

ARNHOLM.

Men så meget fik jeg dog ud af ham, at De
nok ikke må gøre regning på nogen hjælp fra ham.
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BOLETTE.

Ikke ~ !

ARNHOLM.

Han forklarte mig så indlysende om sine fui-

hold. Menie, at sligt noget var rent ud en umulig

ting for ham.

BOLEITE

(Lubrejdende).

Og så kunde De endda ha' hjerte til at stå her

og narre mig.

AHNHOLM.

Det gjorde jeg så visst ikke, kære Bolette. Det

beror helt og holdent på Dem selv — om De vil

komme ud eller ikke,

BOLETTE.

Hvad beror på mig, siger De?

ARNHOLM.

Om De skal få komme ud i verden. Få lære

alt det, som De mest har lyst til. Få del i alt det,

som De går her hjemme og tørster efter. Få leve

livet under lysere vilkår, Bolette. Hvad siger De
til det?

BOLETTE

(slår hoenderne sammen).

A. du store Gud — ! Men det er jo rent umu-

ligt, delte her. Når far hverken vil eller kan, så — .

For jeg har jo ingen anden i hele verden, som jeg
kunde vende mig til.

ARNHOLM.

Skulde De ikke kunne bekvemme Dem til at ta'

imod en håndsrækning af Deres gam — af Deres

fordums lærer?
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BOLETTE.

Af Dem, herr Arnholni ! Skulde De være villig

til at — ?

ARNHOLM.

At stå Dem bi? Ja, så inderlig gerne. Både
med råd og med dåd. Det kan De lide på.

— Slår

De altså til? Hvad? Går De ind på det?

BOLETTE.

Om jeg går ind på det! Få komme ud, — la

se verden, — få lære noget rigtig grundigt! Alt

det, som har stået for mig som den store dejlige

umiilighed
—

!

ARNHOLM.

Ja, alt det kan nu hli" til virkelighed for Dem.
Hvis De bare selv vil.

BOLETTE.

Og al denne usigelige lykke vil De hjælpe mig
frem til! A nej,

— men sig mig,
— kan jeg ta'

imod sligt et offer af noget fremmed menneske?

ARNHOLM.

Af mig kan De så godt ta' imod det. Bolette.

Af mig kan De ta' imod, hvad det så skal væi'e.

BOLETTE

(griber hans hænderl.

Ja, jeg synes næsten, at jeg kan det også! Jeg
véd ikke hvorledes det er; men — (bryder ud.) A, jeg
kunde både le og græde af glæde! Af lyksalighed!
A, — så skal jeg da få leve rigtig alligevel. Jeg be-

gyndte at bli' så ræd for. at livet skulde gå ifra mig.

ARNHOLM.

Det behøver De ikke at ængste Dem for, kære
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Bolette. Men nu må De også si* mig ganske oprig-

tigt
— om der er noget

—
noget, som binder Dem her?

BOLETTE.

Binder mig? Nej, det er der ikke.

ARNHOLM.

Ikke noget som helst?

BOLETTE.

Nej, slet ikke. Det vil si',
— far binder mig

jo nok på en made. Ug Hilde også. Men —
ARNHOLM.

Nå. — Deres far må De jo dog bort fra før

eller senere. Og Hilde kommer jo også en gang til

at gå sin egen vej gennem livet. Dette her er altså

bare tidsspørsmål. Ikke andet. Men ellers er der

altså ikke noget, som binder Dem, Bolette? Ikke

noget slags forhold?

BOLETTE.

Nej, slet ikke. For den sags skyld kan jeg så

godt rejse, hvor hen det så skal være.

ARNHOLM.

Ja, når så er, kære Bolette, — så skal De også
få rejse med mig.

BOLETTE

(klapper i hæiiderne).

A Gud i himmelen, — hvilken lykke at tænke pa !

ARNHOLM.

For jeg håber da, at De bar fuld tillid til mig?

BOLETTE.

Ja, det har jeg rigtignok !
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ARNHOLM.

Og De tør altså trygt og fuldt betro Dem selv

og Deres fremtid i mine hænder, Bolette? Ikke

sandt? Tor De ikke det?

BOLETTE.

A jo. visst! Skulde jeg ikke det? Kan De
tænke Dem andet! De, som har været min gamle
lærer — min lærer i gamle dage. mener jeg.

ARNHOLM.

Ikke blot derfor. Den side af sagen hæfter jeg

nig ikke videre ved. Men —
. Nå, — De er altså

"ri. Bolette. Der er intet forhold, som binder Dem.

dg så spør" jeg Dem da — om De kunde ville —
vunde ville knytte Dem til mig — for livet?

BOLETTE

Iviger tilbade i skrækl.

Ah, — hvad er det De siger!

ARNHOLM.

For hele livet. Bolette. Om De vil bli" min
lustru.

BOLETTE

(halvt for sig selv I.

Nej. nej. nej! Dette her er umuligt! Aldeles

miuligt!

ARNHOLM.

Skulde det virkelig være så rent umuligt for

Dem at — ?

BOLETTE.

Men De kan da vel aldrig i verden mene. hvad
De siger, herr Arnholm! iser pa ham.) Eller — . Allige-
*^el — . Var det således. De mente det — da De til-

Død Dem at gøre så meget for mig?
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ARNHOLM.

Nu skal De høre lidt på mig, Bolette. Jeg ha

nok overrasket Dem stærkt, lader det til.

BOLETTE.

A, hvor kunde sådant noget
— fra Dem, — hvor

kunde det andet end — end overraske mig!

ARNHOLM.

Det kan De ha' ret i. De vidste jo ikke, —
kunde ikke vide, at det var for Deres skyld jeg har

gjort denne rejsen hid.

BOLETTE.

Er De kommet hid for — for min skyld!

ARNHOLM.

Ja. det er jeg, Bolette. I våres fik jeg et itrcv

fra Deres far. Og i' det forekommer der en vending,

som bragte mig på den tro — hm —
, at De havdc

bevaret Deres fordums lærer i
—

i lidt mer end ven-

skabelig erindring.

BOLETTE.

Hvor kunde far skrive sligt noget!

ARNHOLM.

Det var slet ikke således, han havde ment det. i

Men jeg leved mig nu altså ind i den indbildning,
at der her gik en ung pige og længted efter, at jeg
skulde komme igen.

—
Nej, nu må De ikke afbryde

mig, kære Bolette! Og,
— ser De vel,

— når man,
som jeg, ikke længer står i de egentlige ungdomsår,
da gør en sådan tro — eller indbildning

— et over-

måde stærkt indtryk. Der vokste frem i mig en

levende — en taknemmelig tilbøjelighed for Dem.

Jeg syntes, jeg måtte rejse til Dem. Se Dem igen.
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Sige Dem, at jeg delte de følelser, som jeg bildte

mig ind, at De gik her og bar på for mig.

BOLETTE.

Men når De nu véd, at det ikke var så! At
det v;ir en fejltagelse!

ARNHOLM.

Hjælper ikke, Bolette. Deres billede, — således,

som jeg bærer det i mig,
— vil altid stå farvet og

præget af den stemning, som fejltagelsen satte mig
i. De kan kanske ikke forstå dette her. Men så-

ledes er det.

BOLETTE.

Aldrig havde jeg tænkt mig muligt, at noget

siigt kunde bli' af.

ARNHOLM.

Men når det nu altså har vist sig, at det dog
kunde? Hvad siger De så, Bolette? Kunde De så

ikke beslutte Dem til at,
—

ja, til at bli' min hustru?

BOLETTE.

A, men jeg synes, det er så rent umuligt, herr

Aniholm. De, som har været min lærer! Jeg kan
ikke iænke mig at skulle stå i noget slags andet

furbold til Dem.

ARNHOLM.

Ja, ja,
— nar De aldeles ikke synes, at De

kan — . Så blir altså forholdet uforandret, kærc

Bolette.

BOLETTE.

Hvorledes, mener De?

ARNHOLM.

Jeg står naturligvis ved mit tilbud alligevel.
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Jeg skal sørge for, at De kommer ud og får se Dem
om i verden. Får lære noget, som De rigtig har

lyst til. Får leve under trygge og uafhængige vilkår.

Deres senere fremtid skal jeg nok også sikkre, Bo-

lette. For i mig vil De altid ha' en god, trofast,

pålidelig ven. Vær De viss på det!

BOLETTE.

A Gud, — herr Arnholm, — alt dette er jo biet

rent umuligt nu.

ARNHf)LM.

Er dette også umuligt?

BOLETTE.

Ja, De kan da vel tænke Dem det! Efter det.

De her har sagt mig,
—

og efter det svar, jeg har

gi't Dem —
. Å, De må da selv kunne forstå, at

jeg nu umulig kan ta' imod så umå delig meget af

Dem! Ikke nogen verdens ting kan jeg ta' imod af

Dem. Aldrig efter dette!

ARNHOLM.

Vil De altså heller bli' ved at sidde her hjemme
og la' livet gå fra Dem?

BOLETTE.

A, det er så forfærdelig våndefuldt at tænke på!

ARNHOLM.

Vil De gi' afkald på at få se noget af verden

udenfor? Gi' afkald på at få være med om alt det,

som De selv siger. De går her og tørster efter?

Vide, at der er så uendelig meget til,
—

og så allige-

vel aldrig få rigtig rede på noget af det? Betænk
Dem vel, Bolette.

BOLETTE.

Ja, ja,
— De har så storlig ret. herr Arnholm.
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ARNHOLM.

Og så,
— når engang Deres far ikke er her

mere, — da kanske at stå hjælpeløs og alene i ver-

den. Eller også at måtte gi' Dem hen til en anden

mand, — som De — muligens
— heller ikke kunde

føle nogen godhed for.

BOLETTE.

Å ja,
—

jeg ser jo nok. hvor sandt det er, —
alt det, som De siger. Men alligevel

—
!
— Eller

kanske dog
— ?

Nu!

ARNHOLM

(hurtigt).

BOLETTE

Iser tvilrådig på haml.

Kanske det da ikke var så rent umuligt allige-

vel — .

ARNHOLM.

Hvilket, Bolette!

BOLETTE.

At det kunde la' sig gøre,
— at gå ind på

—
på det,

— som De foreslog mig.

ARNHOLM.

Mener De, at De kanske dog kunde være villig

til at — ? At De i alle fald kunde ville unde mig
den glæde at få hjælpe Dem som en trofast ven?

BOLETTE.

Nej, nej, nej! Aldrig det! For det vilde nu

være så rent aldeles umuligt.
—

Nej,
— herr Arn-

holm, — tag mig så heller.

ARNHOLM.

Bolette! Vil De alligevel!
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BOLETTE.

Ja,
—

jeg tror — jeg vil det.

ARNHOLM.

De vil altså dog bli' min hustru!

BOLETTE.

Ja. Hvis De endnu synes, at — at De 1

ta' mig.

ARNUOLM.

Om jeg synes
—

! If^riher hendes hånd.) A, lak. —
t;ik, Bolette! Hvad De ellers sa'. — Deres tvilrådig-

hed før,
— det afskrækkcr mig ikke. Har jeg end

ikke fuldt ud Deres hjerte nu, så skal jeg nok vide

at vinde det. A, Bolette, jeg skal bære Dem p<\

hænderne!

BOLETTE.

Og så får jeg se mig om i verden. Får leve

med i livet. Det har De lovet mig.

ARNHOLM.

Og det står jeg ved.

BOLETTE.

Og får lov til at lære alt, hvad jeg har lyst til.

ARNHOLM.

Jeg skal selv være Deres lærer. Ligesom før,

Bolette. Husk på det sidste skoleåret — .

BOLETTE

(stille eg fordybet i sig selv).

Tænk, — at vide sig fri — og få komme ud i

det fremmede. Og så ikke behøve at gå og ængste

sig for fremtiden. Ikke gå og grue for dette lossede

udkomme — .
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ARNHOLM.

Nej, sligt noget skal De aldrig ha' nødig at

spilde en tanke på. Og — ikke sandt, min kære Bo-

lette,
— det er også en ganske god ting? Hvad?

BOLETTE.

Ja. Det er det rigtignok. Det er visst og sandt.

ARNHOLM

(lægger armen om hendes liv).

A, De skal bare se, hvor hyggeligt og lunt vi

skal indrette os sammen! Og hvor godt og trygt

og fortroligt vi to skal komme ud af det med hin-

anden, Bolette!

BOLETTE.

Ja, jeg begynder også at — . Jeg tror i grun-
den — at dette her må kunne gå. (ser ud til højre og gor

sig hurtig los.) Ah! Sig endelig ikke noget!

ARNHOLM.

Hvad er det, kære?

BOLETTE.

A, det er den stakkers — . (p«ger ud.) Se der borte.

ARNHOLM.

Er det Deres far — ?

BOLETTE.

Nej, det er den unge billedlmggeren. Han går
der henne med Hilde.

ARNHOLM.

Nå, Lyngstrand. Hvad er der i vejen med ham?

BOLETTE.

A, De véd jo, hvor svag og dårlig han er.
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ABNHOLM.

Ja, hvis det ikke bare er indbildning.

BOLETTE.
"

A nej, det er nok sandt. Han gør det visst

ikke længe. Men det er kanske det bedste for ham.

ARNHOLM. ,

Kære, hvorfor skulde det være bedst? ^

BOLETTE.

Jo, fordi — fordi det blir visst aldrig til noget
med hans kunst alligevel.

— Lad os gå for de

kommer.

ARNHOLM.

Så hjertelig gerne, min kære Bolette.

(HILDE Og LYNGSTRANH kouimei' frem ved dammen.)

HILDE.

Hej,
—

hej ! Vil ikke herskabet vente på os?

ARNHOLM.

Bolette Og jeg går helst lidt i forvejen.

(han og BOLETTE går ud til venstre.)

LYNGSTRAND

(ler stille).

Det er svært fornojeligt her i denne tid. Alle

mennesker så går de parvis. Altid to og to sammen.

HILDE

(ser efter dem).

Jeg tør næsten bande på, at han går og frier

til hende.

LYNGSTRAND.

Så? Har De mærket noget sligt?
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HILDE.

A ja. Det er da ikke vanskeligt,
— når en har

øjnene med sig.

LYNGSTRAND.

Men frøken Bolette tar ham ikke. Det er jeg
sikker på.

HILDE.

Nej. For hun synes, han er ble't så fælt gam-
mel at se til. Og så tror hun, at han snart blir

skaldet også.

LYNGSTRAND.

Nå, det er ikke for det alene. Hun vilde ikke

ta' ham alligevel.

HILDE.

Hvor kan nu De vide det?

LYNGSTRAND.

Jo, for der er en anden en, som hun har lovet

at gå og tænke på.

HILDE.

Bare tænke på?

LYNGSTRAND.

Mens han er borte, ja.

HILDE.
c

A, så er det vel sagtens Dem selv, som hun
skal gå og tænke på da!

LYNGSTRAND.

Det kunde nok kanske være.

HILDE.

Har hun lovet Dem det?
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LYNGSTRAND.

Ja, tænk, — det har hun lovet mig! Men De
må endelig ikke si'e hende, at De véd om det.

Hilde.

A, Gud hevare min mund. Jeg er så taus som

graven.

LYNGSTRAND.

Jeg synes, det er så svært snilt af hende.

HILDE.

Og når De så kommer her hjem igen,
— vil De

så forlove Dem med hende da? Og gifte Dem med
hende også?

LYNGSTRAND.

Nej, det vilde ikke passe godt sammen. For

jeg tør jo ikke tænke på sligt noget i de første

årene. Og når jeg engang kommer så vidt, så vil

hun ligesom være ble't noget for gammel for mig,

synes jeg.

HILDE.

Men endda så vil De ha', at hun skal gå hei

og tænke på Dem?

LYNGSTRAND.

Ja, for det er så nyttigt for mig. For mig som

kunstner, forstår De. Og hun kan jo så let gøre

det, hun, som ikke selv har noget rigtigt livskald.

— Men snilt er det af hende alligevel.

HILDE.

Tror De, De kan arhejde fortere på kunstværket

da, når De véd, at Bolette går her og tænker på
Dem?

I
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LYNGSTRAND.

Ja, jeg forestiller mig det. Dette her, ser De,
at vide, at der et steds i verden er en ung, fin og
taus kvinde, som går stille og drømmer om en — .

Jeg synes, det må være noget så — så — . Ja, jeg
véd ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det for.

HILDE.

Mener De kanske — spændende?

LYNGSTRAND.

Spændende? A ja. Spændende er det, jeg mener.

Eller noget sligt noget. (ser en stund på hende.) De er så

klog. De, frøken Hilde. Rigtig svært klog er De.

Når jeg kommer hjem igen, så vil De være omtrent

i samme alder, som Deres søster er i nu. Kanske
De da også ser ud, som Deres søster nu ser ud.

Og kanske De da har fåt det samme sind også, som
hun nu har. At De kanske da er ble't ligesom både
Dem selv og hende — i én gestalt at kalde for.

HILDE.

Vilde De gerne ønske det?

LYNGSTRAND.

Jeg véd ikke rigtig. Jo, jeg tror næsten. Men
nu — for i sommer — vil jeg helst, at De skal være

lig Dem selv alene. Og akkurat slig, som De er.

HILDE.

Liker De mig bedst sådan?

LYNGSTRAND.

Ja, jeg liker Dem svært godt så,

HILDE.

Hm, — sig mig. De, som er kunstner, — synes
De godt om det, at jeg altid går lyst sommerklædt?
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LYNGSTRAND.

Ja, det synes jeg rigtig godt om.

HILDE.

Synes De, at de lyse farverne klæ'r mig da?

LYNGSTRAND.

Ja, rigtig dejligt klæ'r det lyse Dem, efter min

smag.

HILDE.

Men sig mig,
— De, som er kunstner, — hvor-

ledes tror De, jeg vilde ta' mig ud i sort?

LYNGSTRAND.

I sort, frøken Hilde?

HILDE.

Ja, i helt sort. Tror De, jeg vilde ta' mig godt
ud i det?

LYNGSTRAND.

Sort er jo ikke egentlig sådan for sommertiden.

For resten vilde De visst ta' Dem udmærket godt
ud i sort også. Netop De med Deres udseende.

HILDE

(ser lien for sig).

I sort helt op til halsen. — Sort krus omkring.— Sorte handsker. — Og et langt sort slør hagover.

LYNGSTRAND.

Hvis De klædte Dem slig, frøken Hilde, så vilde

jeg ønske, jeg var maler — og skulde male en ung,

dejlig, sørgende enke.

HILDE.

Eller en ung, sørgende hrud.
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LYNGSTRAND.

Ja, det passed De endnu bedre til. Men De
kunde da vel ikke ønske at klæ' Dem slig?

HILDE.

Jeg véd ikke rigtig. Men jeg synes, det er

spændende.

LYNGSTRAND.

Spændende?

HILDE

Spændende at tænke på, ja. (peger piudselig ud til

vensire.) Nej, men ser De der!

LYNGSTRAND

(ser derhen).

Den store engelske damperen! Og helt inde

ved bryggen!

(wANGEL Og ELLIDA kommer frem ved dammen.)

VN^ANGEL.

Nej, jeg forsikkrer dig, kære Ellida,
— du tar

fejl! (ser de andre) Nå, er I to her? Ikke sandt, herr

Lyngstrand,
— han er ikke i sigte endnu?

LYNGSTRAND.

Den store engelske?

WANGEL.

Ja vel!

LYNGSTRAND

(peger hen).

Der ligger han alt, herr doktor.

ELLIDA.

Ah — ! Jeg vidste det nok.
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WANGEL.

Kommen !

LYNGSTRAND.

Kommen som en tyv om natten, kan en gerne

sige. Så rent stilfærdig lydløst
—

WANGEL.

De må følge Hilde hen på bryggen. Skynd
Dem! Hun vil visst høre på musiken.

LYNGSTRAND.

Ja, nil skulde vi just til at gå, herr doktor.

WANGEL.

Vi audre kommer kanske efter. Om lidt kom-

mer vi.

HILDE

(hvisker til lyngstrand).

De to går også parvis.
(hun og LYNGSTRAND går ud gennem haven til venstre. Hornmusik høies

fjernt ude på fjorden under det folgende.)

ELLIDA.

Kommen! Han er her! Ja, ja,
—

jeg føler det.

WANGEL.

Du skal helst gå ind, EUida. Lad mig få tale

med ham alene.

ELLIDA.

A, — det er umuligt! Umuligt, siger jeg! (ud-

stoder et skrig.) Ah, — scr du ham, Wangel!
(DEN FitEjiMEDE MAND kommer fra venstre og standser på fodstien uden-

for havegærdet.)

DEN FREMMEDE
(hilser).

God aften. Her har du mig altså igen, Ellida.
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ELLIDA.

Ja, ja, ja,
— timen er kommeri nu.

DEN FHEMMEDE.

Er du så rejsefærdig? Eller er du det ikke?

WANGEL.

De ser da vel selv, at hun ikke er det.

DEN FREMMEDE.

Det er ikke rejseklæ'r eller sligt noget, jeg spor'
efter. Ikke fyldte kufferter heller. Alt det, hun be-

høver på rejsen, har jeg med mig ombord. Kahyt
til hende har jeg også sørget for. {til eluda.i Jeg spør'

dig altså, om du er rede til at følge med mig,
—

i

frivillighed følge med mig?

ELLIDA

(bonfaldeude).

Å, spør' mig ikke! Frist ikke således!

(En dampskibsklokke høres i frastand.)

DEN FREMMEDE.

Nu ringer det første gang ombord. Nu får du

sige ja eller nej.

ELLIDA

(vrider hænderne).

Afgørelse! Afgørelse for hele livet! Aldrig kunne

gøre det om igen !

DEN FKEMMEDE.

Aldrig! Om en halv time er det for sent.

ELLIDA

(ser sky og forskende på ham).

Hvorfor er det, at De holder så uryggehg fast

ved mig?



342

DEN FREMMEDE.

Føler ikke du ligesom jeg, at vi to horer sam-

men?

ELLIDA.

Mener De for det løftes skyld?

DEN' FREMMEDE.

Løftet binder ingen. Hverken mand eller kvinde.

Når jeg holder så uryggelig fast ved dig, så er det,

fordi jeg ikke kan andet.

ELLIDA

(sagte og bævende).

Hvorfor kom De ikke før?

WANGEL.

EUida!

ELLTDA

(bryder ud|.

Å, — dette, som drager og frister og lokker —
ind i det ukendte! Hele havets magt er samlet i

dette ene :

(DEX FREMMEDE MAND stiger over havegsprdet.)

ELLIDA

(viger Lag tvasgel).

Hvad er det? Hvad vil De?

DEN' FREMMEDE.

Jeg ser det — og jeg hører det på dig, Ellida,

— det blir altså dog mig, du vælger til slut.

WANGEL
(træder imod haml

Min hustru har ikke noget valg her. Jeg er sat

både til at vælge og til at — værge for hende. Ja,
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værge! Hvis De ikke forfojer Dem herfra. — ud af

landet,
—

og aldrig kommer igen,
— véd De da vel,

hvad De så udsættcr Dem for?

ELLIDA.

Nej, nej, Wangel! Ikke dette!

DEN FREMMEDE.

Hvad vil De gore mig?

WANGEL.

Jeg vil la' Dem sætte fast — som en forbryder!

Straks! Inden De kommer ombord! For jeg véd

fuld besked om dra bet ude i Skjoldviken.

ELLIDA.

Å. Wangel,
— hvor kan du — !

DEN FREMMEDE.

Det var jeg forberedt på. Og derfor — (tager en

revolver frem af brystlommen.! — derfor Så har jeg Også for-

synet mig med denne her.

ELLIDA

(kaster sig foran wangelI.

Nej, nej,
— dræb ham ikke! Dræb så heller mig!

DEN FREMMEDE.

Hverken dig eller ham. Vær rolig for det.

Denne her er til eget brug. For jeg vil leve og dø

som en fri mand.

ELLIDA

(i stigende oprørl.

Wanofel! Lad mier sise dis: det. — sige det. så

at han hører på del! Vel kan du holde mig tilbage
her! Det har du jo magt og midler til! Og det vil
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du jo også gøre! Men mit sind,
— alle mine tanker,

— alle mine dragende længsler og begær,
— dem

kan du ikke binde! De vil hige og jage
— ud i det

;

ukendte, — som jeg vår skabt for — og som du har '

lukket for mig!

WANGEL
(i stille smerte).

Jeg ser det vel, Ellida! Skridt for skridt glider
du fra mig. Kravet på det grænseløse og endeløse
—

og på det uopnåelige,
— det vil drive dit sind

helt ind i nattemørket til slut.

ELLIDA.

A ja, ja,
—

jeg føler det — som sorte lydløse

vinger over mig !

WANGEL.

Did skal det ikke komme. Der er ingen anden

redning mulig for dig. Jeg ojner i alle fald ingen
j

anden. Og derfor — derfor så lar jeg
— handelen

nu straks gå om igen.
— Nu kan du altså vælge

din vtj
—

i fald — fuld frihed.

ELLIDA
j

(stirrer en stiuul som målløs på liani|. i

Er det sandt, — sandt, — hvad du siger! Mener
'

du det — af dit inder.ste hjerte! I

WANGEL.
I

Ja,
— af hele mit inderste, våndefulde hjerte

j

mener jeg det.
j

I

ELLIDA.
{

Og kan du det også! Kan du la' det ske!

WANGEL.

Ja, det kan jeg. Jeg kan det — fordi jeg elsker !

dig så højt. i
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ELLIDA

(sagte og bævende).

Så nær — og så inderligt
— skulde jeg være

kommet ind til dig!

WANGEL.

Det har årene og samlivet virket.

ELLIDA

(slår hænderne sammeDJ.

Og jeg,
— som så lidet har set det!

WANGEL.

Dine tanker gik andre veje. Men nu altså,
—

nu er du fuldt ud løst fra mig og mit. Og fra mine.
Nu kan dit eget rigtige liv — komme ind på

—
på

sit rette spor igen. For nu kan du vælge i frihed.

Og under eget ansvar, Ellida.

ELLIDA

(griber sig om liodet og stirrer frem for sig imod wangel).

I frihed og
—

og under ansvar! Under ansvar

også?
— Der er — forvandling i dette her!

(Danipskibsklokken lyder atter.)

DEN FREMMEDE.

Hører du, Ellida! Nu ringer de for sidste gang.
Kom så!

ELLIDA

(vender sig imod ham, ser fast på ham og siger med magt i stemmen):

Aldrig går jeg med Dem efter dette.

DEN FREMMEDE.

Går du ikke!

ELLmA
(klynger sig op til wangel).

o

A, — aldrig rejser jeg fra dig efter dette!
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wANGEL.

Ellida, - EUida!

DEN FREMMEDE.

Altså forbi?

ELLIDA.

Ja! Forbi for alle tider!

DEN FREMMEDE.

Jeg ser det nok. Der er noget her, som er

stærkere end min vilje.

ELLIDA.

Deres vilje mægter ikke et fnug over mig læu-

ger. For mig er De en død mand, — som er kom-
men hjem fra havet. Og som går did igen. Men

jeg gruer ikke længer for Dem. Og jeg drages ikke

helkr.

DEN FREMMEDE.

Farvel, frue! (han svinger sig over havegærdeh) Fra HU

af er De ikke andet — end et overstået skibbrud i

mit liv.

(han går ud til venstre.)

WANGEL
(ser en stund på hende).

Ellida,
— dit sind er som havet. Det har både

ebbe og flod. Hvorfra kom forvandlingen?

ELLIDA.

Å, forstår du da ikke, at forvandlingen kom, —
at forvandlingen målte komme — da jeg fik vælge
i frihed.

WANGEL.

Og det ukendte, — det drager dig ikke længer?
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ELLIDA.

Hverken drager eller skræmmer. Jeg har kunnet
få se ind i det,

— få gå ind til det,
— ifald jeg bare

selv havde villet. Jeg har kunnet vælge det nu.

Derfor kunde jeg også forsage det.

WANGEL.

Jeg begynder at forstå dig
— lidt efler lidt. Du

tænker og fornemmer i billeder — og i synbare fore-

stillinger. Din længsel og higen efter havet, — din

dragning imod ham, — imod denne fremmede mand,
— det har været udtrykket for et vågnende og voks-

ende frihedskrav i dig. Andet ikke.

ELLIDA.

A, jeg véd ikke, hvad jeg skal sige til det.

Men du har været en god Jæge for mig. Du fandt,—
og du voved at bruge det rette middel, — det

en es le, som kunde hjælpe mig.

WANGEL.

Ja,
—

i den yderste nød og fare vover vi læger
så meget.

— Men nu kommer du altså til mig igen,
Ellida?

ELLIDA.

Ja, kære, trofaste Wangel,
— nu kommer jeg

til dig igen. Nu kan jeg det. For nu kommer jeg
til dig i frihed,

—
frivillig

—
og under ansvar.

WANGEL
(ser hjerteligt p;"i hende).

Ellida! Ellida! Å, — at tænke sig til, at nu
kan vi to få leve helt for hinanden —

ELLmA.
—

og med fælles livsminder. Dine — så vel

som mine.
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WANGEL.

Ja, ikke sandt, du kære!

ELLIDA.

—
og for vore to børn, Wangel.

WANGEL.

Vore kalder du dem!

ELLIDA.

Dem, som jeg ikke ejer,
— men som jeg nok

skal vinde.

WANGEL.
o

Vore — ! (kysser glad og ilsomt hendes hænder.) A, —

usigelig tak for det ord!

(HII.IIE. BALLESTED, LYNGSTRAND, ARNHOLM Og BOLETTE komilier fm VBIlstre

inde i haven.)

(Samtidigt mange af hyens unge folk og sommergæster udenfor på

fodstien.)

HILDE

(halvhojt til lyngstrand.)

Nej, se — hvor rent forlovet hun og far ser ud!

BALLESTED

(som har hort det).

Det er sommertid, lille frøken.

ARNHOLM
(ser mod wangel og ellida).

Nu sejler engelskmanden.

BOLETTE

(går til ga'rdet).

Herfra kan man bedst se ham.

LYNGSTBAND.

Sidsle rejs' for iår.
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HALLKSTEO.

Snaii or alle siitMlc lukke;!, s<»m digUTcii siger.
D(d <;r trist, fru VVangel! Og mi tiii.sti-r vi jo D«m
ogsii for (in ti(J. Iniorgon nylt<'r De jo imI I il Skjold-
vik«'ri, hører jeg.

wANG KL.

Nej,
— «let itlir der ikke nogel af. For mi iiiat

har vi lo hestcMiil os om igeri.

AHNJIOLM

(H('r ufvukulend)! pii diMiO.

,Ml,
-

virkelig!

HOLETTE
(ki)iiiiTior fr«niovHr)

l''ar, er del sandl !

lilI>l)E

lliiMi iiiiod eij.iiiAi.

Hlir du lios os alligevel!

Kl.l.lliA.
*

•la, kaTc Hilde, ifald dii vil lia' iiiii,'.

iiii.oi:

All, — læiik om
je;; vil — !

AHMIOLM
Hil ei.lida).

Mei) delU; h<r kommer da sandcdig som (wi oviir-

ruskelse — !

KUAOA
(«miler iilvorligt|.

Na, .ser De, h(;ir Ariiholm — . Hu.sker De, —
vi lidte om det igar? Nar en mi (sngaiig er hl«!'t

HINHIK IDSKNM KAMICDI-: VMOIKIll. VIII. 23
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en fastlandsskabning,
— så finder en ikke vejen til-

bage igen
— ud til havet. Og ikke ud til havlivet

heller.

BALLESTED.

Men det er jo akkurat som med min havfrue!

ELLIDA.

Omtrent, ja.

BALLESTED.

Bare med den forskel at havfruen — hun dør

af det. Menneskene derimod — de kan aklam-akli-

matisere sig. Jo, jo,
—

jeg forsikkrer Dem, fru Wangel,— de kan a-kli-matisere sig!

ELLmA.

Ja, i frihed kan de det, herr Ballested.

WANGEL.

Og under ansvar, kære EUida.

ELLIDA

(liuitigt, rækker ham hånden).

Netop det er det.

Det store dampskib glider lydlost ud over fjorden. Musiken hores nær-

mere inde mod land.)

—•(T-Jffo,



HEDDA GABLER

23*





PERSONERNE:

JØRGEN TESMAN, stipendiat i kulturhistorie

FRU HEDDA TESMAX, liailS hustrU.

FRØKEN JULIANE TESMAN. lians tante.

FRU ELVSTED.

ASSESSOR BRACK.

EJLERT LOVBORli.

BERiE, tjenestepigc lios tesmans.

(Heinrilinsen foregår i tesmans villa i den vestlige del af byen.





FØRSTE AKT.

(Et ranimeligt, smukt og smagfuldt udstyret selskabsværelse, dekoreret

i morke farver. På bagvæggen er en bred døråbniug med tilbageslåede

portierer. Denne åbning fører ind i et mindre værelse, der er holdt i

samme stil som selskabsværelset. På væggen til højre i dette er en

flajdør, der forer iid til forstuen. På den modsatte væg, til venstre, en

glasdør, ligeledes med tilbageslåede forhæng. Gennem ruderue ses en

del af en udenfor liggende overbygget veranda og løvtra'er i hostfarve.

Fremme på gulvet står et ovalt tæppebelagt bord med stole omkring.
Foran på væggen til højre en bred, mørk poreelænsovn, en højrygget
lænestol, en fodskammel med pude og to taburetter. Oppe i krogen til

hojre eu hjørnesofa og et Ildet rundt bord. Foran til venstre, lidt ud
fra væggen, en sofa. Ovenfor glasdøren et pianoforte. På begge sider

af døråbningen i baggrunden star etagérer med terrakotta- og majolika-

sager.
— Ved bagvæggen af det indre værelse ses en sofa, et bord og

et par stole. Over denne sofa hænger portrættet af en smuk ældre mand
i generalsuniform. Over bordet en hængelampe med mat, mælkefarvet

glaskuppel.
'— Rundt om i selskabsværelset er en mængde blomster-

buketter stillet i vaser og glasse. Andre ligger på bordene. Gulvene i

begge værelser er belagte med tykke tæpper.
—

Morgenbelysning. Solen

skinner ind gennem glasdøren.)

(FRøKEX JULIANE TESMAN, med hat Og parasol, kommer ind fra forstuen,

fulgt af BERTE, som bærer en buket, omviklet med papir, frøke.n tesman
er en godt og godmodigt udseende dame på omkring 65 år. Net men
enkelt kiædt i grå spadserdragt. berte er en pige lidt til års, med et

jævnt og noget landligt ydre.)

FRØKEX TESMAN
(standser indenfor døren, lytter og siger dænipetl:

Nej såmæn om jeg tror de er kommet på benene
endnu !
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BERTE

(ligeledes dænipetl.

Det var jo det, jeg sa', frøken. Tænk, — så

sent, som dampbåden kom inat. Og så bagefter da!

Jøsses, — alt det, som unge fruen skulde ha' pakket
ud. før hun kunde komme sig til ro.

FRØKEN TESMAN.

Ja, ja,
— lad dem bare få hvile sig godt ud.

Men frisk morgenluft skal de da rigtig ha' ind til

sig, når de kommer.

(hun går hen til glasdoren og slår den vidt op.l

BERTE

(ved bordet, lådvild, med buketten i hånden).

Nej så min sandten om her er en skikkelig

plads mere. Jeg mener, jeg får sætte den her. jeg,

frøken.

(stiller buketten op foran pa pianofortet.)

FRØKEN TESMAN.

Ja, nu har du altså fåt dig et nyt herskab, min
kære Berte. Gud skal vide. det faldt mig tungere
end tungt at gi' slip på dig.

BERTE

(grædefærdig).

End jeg da, frøken! Hvad skal jeg da sige?

Jeg, som nu i så mange Herrens år har været i

frøkenernes brød.

FRØKEN TESMAN.

Vi får ta' det med ro, Berte. Der er sand-

færdelig ikke andet for. Jørgen må ha' dig i huset

hos sig, ser du. Han må det. Du har jo været vant

til at stelle for ham lige siden han var en liden gut.

':1
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BERTE.

Ja men, frøken, jeg tænker så svært på hende,
som hjemme hgger. Hun, stakker, som er så rent

hjælpeløs. Og så med den nye pigen da! Aldrig i

verden lærer hun at gøre det til pas for det syge
menneske.

FRØKEN TESMAN.
O

A, jeg skal nok få lært hende op til det. Og
det meste tar jeg da på mig selv, skønner du. For
min stakkers søsters skyld behøver du ikke at være
så urolig, min kære Berte.

BERTE.

Ja, men så er der en anden ting også, frøken.

Jeg er rigtig så ræd for, at jeg ikke skal gøre det
til lags for den unge fruen.

FRØKEN TESMAN.

Nå, Herregud,
—

i førstningen kan der vel kan-
ske være et eller andet sådant —

BERTE.

For hun er visst svært fin på det.

FRØKEN TESMAX.

Det kan du vel tænke. General Gablers datter.

Slig, som hun var vant til at ha" det, mens gene-
ralen leved. Kan du mindes, når hun red med sin

far ud over vejen? I den lange sorte klædeskjolen?
Og med fjær på hatten?

BERTE.

Jo-jo,
— det skulde jeg mene! — Men nej så

min sandten om jeg tænkte, at der skulde bli' et

par af hende og kandidaten dengang.
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FRØKEN TESMAN.

Ikke jeg- heller. — Men det er sandt — du Berte,
— mens jeg husker det: herefter må du ikke kalde

Jørgen for kandidaten. Du må si' doktoren.

BERTE.

Ja, det snakked unge fi-uen om også
—

i nat,
—

straks de var kommet ind af døren. Er det da så,

frøken ?

FRØKEN TESMAN.

Ja såmæn er det så. Tænk dig til, Berte, —
de har gjort ham til doktor i udlandet. Nu på rej-

sen, forstår du. Jeg vidste ikke det skahte ordet

af det, — før han fortalte det nede på dampskibs-

bryggen.

BERTE.

Ja-ja, han kan nok bli' til hvad det skal være,

han Så flink, som han er. Men jeg trode nu aldrig,

at han vilde gi' sig til at kurere på folk også.

FRØKEN TESMAN.

Nej, det er ikke slig doktor han ei- ble't. —
(nikker betydningsfuidt.) For resteu kan du nok snart

komme til at kalde ham for noget, som er endda

stadseligere.

BERTE.

A nej da! Hvad blir det for noget. frøken?

FRØKEN TESMAN

(smiler).

Hm, — ja, det skulde du bare vide! — (bevæget.)

Ak. Herre min Gud, — om salig Jochum kunde få

skue op af sin grav og se, hvad der er ble't af hans
lille gut! (ser sig om.) Men hor her, Berte, — hvorfor
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har du gjort det? — Ta't varetrækkene af alle møb-
lerne?

BERTE.

Fruen sa', jeg skulde gøre det. Hun kan ikke
like varetræk på stolene, sa' hun.

FRØKEX TESMAN,

Vil de da holde sig her inde — sådan til daglig?

BERTE.

Ja, det lod til det. På fruen da. For han selv,— doktoren, — han sa' ingenting.

(JØRGEN TESJiAN koiiuner liitllpiule fV;i liojre side inde i bagværelset,
bærende på en tom, åben håndkuflert. Han er en niiddellioj, iingdoninie-

ligt udseende mand på 33 ar, noget fyldig, med et åbent, rnndt, lomøjet
ansigt, blondt hår og skæg. Bærer briller og er klædt i en bekvem,

noget skodesløs luisdragt.)

FRØKEN TESMAN.

Godmorgen, godmorgen, Jørgen!

TESMAN

(i døråbningeri).

Tante Julle! Kære tante Julle! (går hen og ryster

hendes hånd.) Helt her ude — så tidlig på dagen! Hvad?

FRØKEN TESMAN.

Ja, du kan da tænke, at jeg måtte se lidt

indom til jer.

TESMAN.

Og det endda du ikke har fåt dig nogen ordent-

lig nattero!

FRØKEN TESMAN.
O

A, det gør mig ingen verdens ting.

TESMAN.

Nå, du kom vel ellers godt hjem fra bryggen?
Hvad?
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FRØKEN TESMAN.

Ja såmæn gjorde jeg det,
— Gud ske lov. As-

sessoren var så snil, at han fulgte mig lige til døren.

TESMAN.

Det gjorde os ondt, at vi ikke kunde ta' dig

op i vognen. Men du så jo selv — . Hedda havde

så mange æsker, som måtte med.

FRØKEN TESMAN.

Ja, det var rigtig svært, så mange æsker hun

havde.

BERTE

(til tesman).

Skulde jeg kanske gå ind og spørge fruen, om
der var noget, jeg kunde hjælpe hende med?

TESMAN.

Nej tak, Berte, — det er ikke værdt du gør det.

Hvis hun vil dig noget, så ringer hun, sa' hun.

BERTE

(mod højre).

Ja-ja da.

TESMAN.

Men se her, du, —
tag denne her kufferten

med dig.

BERTE

(tar den).

Den sætter jeg op på loftet.

(hun går ud gennem forstuedøren.)

TESMAN.

Tænk dig, du, tante, — hele den kufferten havde

jeg stoppende fuld af hare afskrifter. Det er rent

utroligt, du, hvad jeg har fåt samlet sammen rundt
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om i arkiverne. Gamle mærkelige sager, som ingen
mennesker har vidst besked om —

FRØKEN TESMAN.

Ja, ja, du har nok ikke spildt din tid på bryl-

hipsrejsen, du, Jørgen.

TESMAN.

Nej, det tor jeg nok sige. Men ta' så hatten

af dig, tante. Se her! Lad mig få knytte op sløjfen.

Hvad?

FRØKEN TESMAN

(meiis han gør det).

Å Herregud.
— dette her er jo akkurat hgesom

om du var hjemme hos os endnu.

TESMAN

(vender og drejer hatten i hånden).

Nej,
— for en pen, stadselig hat du har lagt

dig til!

FRØKEN TESMAN.

Den har jeg købt for Heddas skyld.

TESMAN.

For Heddas skyld? Hvad?

FRØKEN TE.SMAN.

Ja, for at ikke Hedda skal ha" skam af mig.

om vi kommer til at gå sammen på gad en.

TESMAN

(klapper hende på kindet).

Du tænker nu også på alting, du, tante Julle!

(lægger hatten på en stol ved bordet.) Og så, — Ser du. — så

slår vi os ned her i sofaen. Og prater lidt sammen
til Hedda kommer.

(de sætter sig. Hun stiller sin parasol i sofahjørnet.)
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FRØKEN TESMAN

(tar Legge hans hænder og ser på ham).

Hvor velsignet godt det er ha' dig lyslevende
for øjnene igen, Jørgen! A, du, —

salig Jochums

egen gut!

TESMAN.

Og for mig da! At få se dig igen, tante Julle!

Du, som har været mig håde i fars og i mors sted.

FRØKEN TESMAN.

Ja, jeg véd nok, at du vil bli' ved at holde af

dine gamle tanter.

TESMAN.

Men altså slet ikke nogen bedring med tante

Rina. Hvad?

FRØKEN TESMAN.

A nej, du, — der er nok ikke nogen bedring at

vente for hende, stakker. Hun ligger sådan hen,

som hun nu har ligget i alle de årene. Men Vor-

herre lad mig bare få beholde hende en tid endnu!

For ellers véd jeg ikke min arme råd med livet,

Jørgen. Mest nu, ser du, da jeg ikke har dig at

stelle for længer.

TESMAN

(klappor hende på ryggen).

Så, så, så — !

FRØKEN TESMAN

(sh°ir pludsehg over).

Nej, men tænke sig til, at du er ble't en gift

mand, Jørgen!
— Og så, at det blev dig, som gik

af med Hedda Gabler! Den dejlige Hedda Gabler.

Tænk det! Hun, som havde så mange kavallerer

omkring sig!
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TESMAN

(traller lidt og smiler tilfreds).

Ja, jeg tror nok, jeg har adskillige gode venner
her, som går omkring i byen og misimder mig. Hvad?

FRØKEN TESMAN.

Og så at du fik gøre så lang en bryllupsrejse
da! Over fem, — næsten sex måneder —

TESMAN.

Nå, — for mig har det jo været et slags studie-

rejse også. Alle de arkiverne, som jeg måtte under-

søge. Og så den mængde bøger, jeg måtte læse

igennem, du !

FRØKEN TESMAN.

Ja, det er vel så, det. (fortroligere og lidt dæmpet.)

Men hør nu her, Jørgen,
— har du så ikke noget

—
noget sådant extra at fortælle mig?

TESMAN.

Fra rejsen?

FRØKEN TESMAN.

Ja.

TESMAX.

Nej, jeg véd ikke noget andet, end det, jeg har
skrevet om i brevene. At jeg har ta't doktorgraden
dernede — det fortalte jeg dig jo igår.

FRØKEN TESMAN.

Ja, sådant noget, ja. Men jeg mener, — om du
ikke har nogen

—
nogen sådanne — udsigter

— ?

TESMAN.

Udsigter?

FRØKEN TESMAN.

Herregud, Jørgen,
—

jeg er da din gamle tante!
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TESMAN.

Jo-visst har jeg udsigter, jo.

FRØKEN TESMAN.

Nå!

TESMAN.

Jeg har jo de aller bedste udsigter til at bli'

professor en af dagene.

FRØKEN TESMAN.

Ja, professor, ja
—

TESMAN.

Eller,
—

jeg kan gerne sige, jeg har visshed

for, at jeg blir det. Men, snille tante Julle,
— det

véd du jo selv så godt!

FRØKEN TESMAiV

(småleende).

Ja visst gør jeg så. Du har ret i det. isiår over.)

— Men det var rejsen, vi snakked om. — Den må
da ha' kostet svært mange penge, Jørgen?

TESMAN .

Nå, Herregud,
— det store stipendium hjalp da

et godt stykke på vejen.

FRØKEN TESMAN.

Men jeg kan bare ikke skonne, at du fik det

til at strække til for to.

TESMAN.

Nej, nej, det er ikke så ligetil at skønne heller?

Hvad?

FRØKEN TESMAN. '

Og så det til, når det er en dame, en rejser
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med. For det skal nu falde så urimelig meget dyrere,
har jeg hørt sige.

TESMAN.

Ja, det forstår sig,
—

noget dyrere falder det jo.
Men Hedda måtte ha' den rejsen, tante! Hun
måtte virkelig det. Det vilde ikke ha' passet sig
andet.

FRØKEN TESMAN.

Nej, nej, det vilde vel ikke det. For en bryl-

lupsrejse hører jo ligesom til nutildags.
— Men sig

mig så, — har du nu fåt set dig rigtig om i
lejlig-

heden?

TESMAN.

Ja, det kan du tro. Jeg har været på færde

lige siden det blev lyst.

FRØKEN TESMAN.

Og hvad synes du så om det alt sammen?

TESMAN.

Udmærket! Ganske udmærket! Der er bare

det, jeg ikke kan forstå, hvad vi skal gøre med de
to tomme værelserne, som ligger imellem bagstuen
der og Heddas sovekammer.

FRØKEN TESMAN

(småler).
o

A. min kære Jørgen, dem kan der nok bli' brug
for — sådan med tiden.

TESMAN.

Ja, det har du sandelig ret i, tante Julle! For
etterhånden som jeg forøger min bogsamling, så — .

Hvad?
HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. VIII 24
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FRØKEN TESMAN.

Netop, min kære gut. Det var bogsamlingen,

jeg tænkte på.

TESMAN.

Mest glad er jeg nu for Heddas skyld. For vi

blev forlovet, sa' hun jo så tidt, at hun aldrig brød

sig om at bo noget andet steds, end i statsrådinde

Falks villa.

FRØKEN TESMAN.

Ja, tænk. — og så skulde det træffe sig så, at

den blev til salgs. Just som I var rejst.

TESMAN.

Ja, tante Julle, vi havde rigtignok lykken med
os. Hvad?

FRØKEN TESMAN.

Men dyrt, min kære Jørgen! Dyrt blir det fur

dig,
— alt dette her.

TESMAN

(ser lidt forsagt på hende).

Ja. det blir vel kanske det. tante?

FRØKEN TESMAN.
O

A. du store Gud!

TESMAN.

Hvor meget, tror du? Så omtrent? Hvad?

FRØKEN TESMAN.

Nej, det kan jeg umulig vide, før alle regnin-

gerne kommer.

TESMAN.

Nå. heldigvis så har jo assessor Brack betinget
så læmpelige vilkår for mig. Det skrev han selv til

Hedda.



367

FRØKEN TESMAN.

Ja, ængst dig aldrig for det, min gut.
— Møb-

lerne og alle tæpperne har jeg desuden gi't sikker-

hed for.

TESMAN.

Sikkerhed? Du? Kære tante Julle,
— hvad

slags sikkerhed kunde du gi'?

FRØKEN TESMAN.

Jeg har gi't anvisning på rentepengene?

TESMAN

(springer op).

Hvad! På dine — og tante Rinas rentepenge!

FRØKEN TESMAN.

Ja, jeg vidste ikke nogen anden udvej, ser du.

TESMAN

(stiller sig foran hende).

Men er du da ble't rent gal, tante! De rente-

pengene,
—• det er jo det eneste, som du og tante

Rina har at leve af.

FRØKEN TESMAN.

Nå, nå, — tag da ikke så på vej for det. Det
hele er bare en formsag, skønner du. Det sa' asses-

sor Brack også. For det var ham, som var så snil

at ordne det alt sammen for mig. Bare en formsag,
sa" han.

TESMAN.

Ja, det kan være godt nok. Men alligevel
—

FRØKEN TESMAN.

For nu får du jo din egen gage at ta' af. Og,

Herregud, om vi også måtte punge lidt ud — ? Spæ'
24*
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lidt til i førstningen
— ? Det vilde jo bare være

ligesom en lykke for os, det.

TESMAN.

A, tante, — aldrig blir du da træt af at ofre

dig for mig!

FRØKEN TESMAN

(rejser sig og lægger hænderne på hans skuldre).

Har jeg da nogen anden glæde i denne verden

end at jæVne vejen for dig, min kære gut? Du, som
bverken bar bavt far eller mor at bolde dig til. Og
nu står vi ved målet, du! Det kunde se sort ud

imellemstunder. Men, Gud ske lov, nu er du ovenpå,

Jørgen!

TESMAN.

Ja, det er i grunden mærkeligt, sådan som al-

ting har. føjet sig.

FRØKEN TESMAN.

Ja,
—

og de, som stod dig imod —
og vilde

stænge for dig,
— de får såmæn ligge under. De er

faldne, de, Jørgen! Han, som var dig den farligste.— ban faldt nu værst, han. — Og nu ligger han der.

som ban bar redet for sig,
— stakkers forvildede

menneske.

TESMAN.

Har du børt noget om Ejlert? Siden jeg rejste,

mener jeg.

FRØKEN TESMAN.

Ikke andet end at han skal ba' git ud en ny bog.

TESMAN.

Hvad for noget? Ejlert Løvborg? Nu nylig?
Hvad?
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FRØKEN TESMAN.

Ja, de siger så. Gud véd, om der kan være
stort ved den, du? Nej, når din nye bog kommer,— det blir vel noget andet, det, Jørgen! Hvad skal
den handle om?

TESMAN.

Den kommer til at handle om den brabantske
husflid i middelalderen.

FRØKEN TESMAN.

Nej, tænk, — at du kan skrive om sådant

noget også!

TESMAN.

For resten kan det komme til at vare længe
med den bogen endnu. Jeg har jo disse vidtløftige

samlinger, som må ordnes først, ser du,

FRØKEN TESMAN.

Ja, ordne og samle, — det kan du rigtignok.
Du er ikke for ingenting salig Jochums søn.

TESMAN.

Jeg glæder mig også så svært til at gå ivej
med det. Helst nu, da jeg har fåt mit eget hygge-
lige hus og hjem til at arbejde i.

FRØKEN TESMAN.

Og forst og fremst nu, da du har fåt hende,
som dit hjerte begærte, kære Jørgen,

TESMAN

(omfavner hende).
o

A ja, ja, tante Julle! Hedda, — det er nu det

aller dejligste af det hele! (ser mod doråbningeD.) Der
tror jeg hun kommer. Hvad?
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(hedda kommer fra venstie side gennem bagværelset. Hun er en dame

på 29 år. Ansigt og skikkelse ædelt og fornemt formet. Hudfarven er

af en mat blegtied. Øjnene er stålgrå og ud trykker en kold, klar ro.

Håret er smukt mellembrunt, men ikke synderlig fyldigt Hun er klædt

i en siiiagfuld, noget løst siddende formiddagsdragt.)

FRØKEN TESMAN

(går HEDDA imøde).

Godmorgen, kære Hedda! Hjertelig godmorgen!

HEDDA

(rækker hende hånden).

Godmorgen, kære frøken Tesman! Så tidlig på
visit? Det var jo venligt.

FRØKEN TESMAN

(synes noget forlegen).

Nå, — har så den unge fruen sovet godt i sit

nye hjem?
HEDDA.

A jo, tak ! Så tålehg.

TESMAN

(ler).

Tålehg! Nej, nu er du god, Hedda! Du sov

såmæn som en sten, da jeg stod op.

HEDDA.

Heldigvis. For resten så må man jo vænne sig

til alt nyt, frøken Tesman. Sådan lidt efter lidt.

(ser mod venstre) Uh, — der har pigeu sat altandøren

å ben. Her står ind et helt hav af sol.

FRØKEN TESMAN

(går mod doren).

Nå, så skal vi lukke.

HEDDA.

Nej , nej , ikke det ! Kære Tesman , træk for-

hængene sammen. Det gir mildere lys.

I
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TESMAN

(ved doren).

Ja vel,
—

ja vel. — Se så, Hedda, — nu har du
både skygge og frisk luft.

HEDDA.

Ja, frisk luft kan her virkelig behøves. Alle

disse velsignede blomsterne — . Men. kære, — vil

De ikke ta' plads. froken Tesman?

FRØKEN TESMAN.

Nej mange tak. Nu véd jeg jo, at her står

godt til,
— Gud ske lov! Og så får jeg se at komme

mig hjemover igen. Til hende, som ligger og venter

så sårt, stakker.

TESMAN.

Hils hende endelig så mange gange fra mig, du.

Og sig, at jeg kommer indom og ser til hende senere

idag.

FRØKEN TESMAN.

Ja, ja, det skal jeg nok gøre. Men det er sandt.

Jørgen
—

(famler i kjolelommen ) Det liavde jeg såuær

glemt. Her har jeg noget med til dig.

TESMAN.

Hvad er det for noget, tante? Hvad?

FRØKEN TESMAN

(Irækker op en llad pakke i avispapir og rækker ham den).

Se her, min kære gut.

TESMAN

(åbner).

Nej, Herregud,
— har du gemt dem for mig,

tante Julle I Hedda! Det er virkelig rørende, du!

Hvad?
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HEDDA

(ved etagérerne til hojre).

Ja, kære, hvad er det da?

TESMAN.

Mine gamle morgensko! Tøflerne, du!

HEDDA.

Ja så. Jeg husker, du talte ofte om dem på

rejsen.

TESMAN.

Ja, jeg savned dem så svært, (g;"- hen ui hende.)

Her skal du få se dem, Hedda!

HEDDA

(går hen mod ovnen).

Nej tak, det bryr jeg mig virkelig ikke om.

TESMAN

(følger efter).

Tænk, du. — de har tante Rina ligget og bro-

deret for mig. Så syg, som hun var. A, du kan

ikke tro, hvor mange erindringer, der knytter sig

til dem.

HEDDA

(ved bordet).

Ikke egentlig for mig.

FRØKEN TESMAN.

Det kan jo Hedda ha' ret i, Jørgen.

TESMAN.

Ja, men jeg synes, at nu, da hun hører til fa-

miljen
—
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HEDDA

(afbrydende).

Med den pigen kommer vi visst aldrig ud af

det, Tesman.

FRØKEN TESMAN.

Ikke ud af det med Berte?

TESMAN.

Kære, — hvor falder du på det? Hvad?

HEDDA
I peger).

Se der! Der har hun lagt sin gamle hat efter

sig på stolen.

TESMAN

(forskrækket, slippei- morgenskoene pti gulvet).

Men Hedda da — !

HEDDA.

Tænk, — om nogen kom og så sligt.

TESMAN.

Nej men, Hedda, — det er jo tante Julles hat!

HEDDA.

Så?

FRØKEN TESMAN

(tager hatten).

Ja såmæn er det min. Og gammel er den nu
for resten ikke, lille fru Hedda.

HEDDA.

Jeg så virkelig ikke så nøje på den, frøken
Tesman.
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FRØKEN TESMAN

(bindør hatten på sig).

Det er sandfærdelig den første gang jeg har

den på. Ja, det véd den gode Gud, at det er.

TESMAN.

Og stadselig er den også. Rigtig pragtfuld!

FRØKEN TESMAN.

A, der er made med det, min kære Jørgen, (ser

sig om.) Parasollen — ? Nå her. (tar den.) For den er

også min. (mumler.) Ikke Bertes.

TESMAN.

Ny hat og ny parasoll Nej, tænk. Hedda!

HEDDA.

Smukt og nydeligt er det.

TESMAN.

Ja, ikke sandt? Hvad? Men, iante, se da

rigtig på Hedda, for dti går! Se, hvor smuk og

nydelig hun er!

FRØKEN TESMAN.

Å, kære, det er da ikke noget nyt. Hedda har

jo været dejlig alle sine dage.

(hun nikker og går mod højre.)

TESMAN

(følger efter).

Ja, men har du lagt mærke til, hvor fyldig og

frodig hun er ble't? Hvor svært hun har lagt sig

ud på rejsen?

HEDDA

(går henover gulvet).

Å, lad da være — !
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FRØKEN TESMAN

(har standset og vendt sig).

Lagt sig ud?

TESMAN.

Ja, tante Julle, du kan ikke så godt se det. nu
hun har den kjolen på sig. Men jeg, som har an-

ledning til at —
HEDDA

(ved glasdøren, utålmodig).

A, du har ikke anledning til nogenting!

TESMAN.

Det må være fjeldluften der nede i Tyrol
—

HEDDA

(kort, afbrydende).

Jeg er akkurat nu, som da jeg rejste.

TESMAN.

Ja, det påstår du. Men nej såmæn om du er.

Synes ikke du også, tante?

FRØKEN TESMAN

(har foldet hænderne og stirrer på hende).

Dejlig,
—

dejlig,
—

dejlig er Hedda, (går hen til

hende, bojer med begge hænder hendes hode og kysser hende på

håret.) Gud velsigne og bevare Hedda Tesman. For

Jørgens Skyld.

HEDDA

(gor sig læmpeligt los).

A — ! Slip mig så.

FRØKEN TESMAN

(i stille bevægelse).

Hver evige dag kommer jeg indom til jer to.
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TESMAN.

Ja, gør endelig det, tante! Hvad?

FRØKEN TESMAN.

Farvel, — farvel!

(hun går ud gennem forstuedøren, tesman felger hende ud. Døren blir

stående halvt åben. tesman høres at gentage sine hilsener til tante rina

og takke for morgenskoene.)

(Samtidigt hermed går hehda om på gulvet, hæver armene, knytter

hænderne som i raseri. Slår så forhængene fra glasdøren, blir slående

der og ser ud.)

(Lidt efter kommer tesman ind igen og lukker døren efter sig.)

TESMAN

(tar morgenskoene op fra gulvet).

Hvad er det du står og ser på, Hedda?

HEDDA

(igen rolig og behersket).

Jeg står bare og ser på løvet. Det er så gult.

Og så vissent.

TESMAN

(pakker skoene ind og lægger dem på bordet).

Ja, vi er jo også ude i September nu.

HEDDA

(atter urolig).

Ja tænk, — nu er vi allerede i
—

i September.

TESMAN.

Synes du ikke tante Julle var underlig, du?
Næsten højtidelig? Kan du begribe, hvad der gik
af hende ? Hvad ?

HEDDA.

Jeg kender hende jo næsten ikke. Flejer hun

ikke ofte være så?
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TESMAN.

Nej, ikke på den made som idag.

HEDDA

(går fra glasdøren).

Tror du hun tog sig nær af dette her med
hatten?

TESMAN.

A, ikke videre. Kanske en liden smule i øje-
blikket —

HEDDA.

Men hvad er det også for manér at slænge sin

hat fra sig her inde i salonen! Man bruger ikke det.

TESMAN.

Nå, du kan være viss på, tante Julle gør det

ikke oftere.

HEDDA.

For resten så skal jeg nok jævne det ud med
hende.

TESMAN.

Ja, kære, snille Hedda, hvis du vilde det!

HEDDA.

Når du går ind til dem senere idag, så kan du

jo be' hende herud til iaften.

TESMAN.

Ja, det skal jeg rigtig gøre. Og så er der én

ting til, som du kunde glæde hende så umådelig med.

HEDDA.

Nå?

TESMAN.

Hvis du bare kunde overvinde dig til at sige
du til hende. For min skyld. Hedda? Hvad?
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HEDDA.

Nej, nej, Tesman, — det må du, ved Gud, ikke

be' mig om. Jeg har sagt dig det engang før. Jeg
skal prove på at kalde hende tante. Og dermed får

det være nok.

TESMAN.

Ja-ja da. Men jeg synes bare, at nu, da du
hører til familjen, så —

HEDDA.

Hm, — jeg véd nu rigtignok ikke —
(hun går opover gulvet mod doråbningen.)

TESMAN

(lidt efter).

El- der noget ivejen med dig. Hedda? Hvad?

HEDDA.

Jeg ser bare på mit gamle piano. Det står ikke

rigtig godt sammen med alt dette andet.

TESMAN.

Første gang jeg hæver gage, så skal vi se at

få det byltet.

HEDDA.

Nej, nej,
— ikke byltet. Jeg vil ikke af med

det. Vi kan heller stille det der inde i bagværelset.

Og så kan vi jo få et andet her i stedet. Sådan
ved lejlighed, mener jeg.

TESMAN

(lidt forsagt).

Ja,
— det kan vi jo også gøre.

HEDDA

(tar buketten på pianoet).

De blomster stod ikke her inat da vi kom.

\
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TESMAN.

Tante Julle har visst havt dem med til dig.

HEDDA

(ser ind i buketten).

Et visitkort. (tar det ud og læser:) „Kommer igen
senere på dagen". Kan du gætte, hvem det er fra?

TESMAN.

Nej. Fra hvem da? Hvad?

HEDDA.

Her står „Fru foged Elvsted".

TESMA.N.

Nej virkehg? Fru Elvsted! Frøken Rysing. som
hun hed før.

HEDDA.

Ja netop. Hun med det irriterende håret, som
hun gik omkring og gjorde opsigt med. Din gamle
flamme, har jeg hørt sige.

TESMAN

(ler).

Nå, det stod ikke længe på. Og så var det nu

for jeg kendte dig, det, Hedda. Men tænk, — at

hun er i hyen.

HEDDA.

Besynderligt, at hun gør visit hos os. Jeg
kender hende jo næsten hare fra institutet.

TESMAN.

Ja, jeg har såmæn heller ikke set hende på
—•

Gud véd, hvor lang tid. At hun kan holde det ud

der oppe i slig en afkrog. Hvad?
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HEDDA

(tænker sig om og siger pludseligt).

Hør, Tesman, — er det ikke der oppe et steds,

at han holder til,
— han, — Ejlert Løvborg?

TESMAN.

Jo, det er netop oppe på de kanter.

(berte kommer i døren til forstuen.)

BERTE.

Frue, nu er hun her igen, den damen, som var

indom og gav blomster af for en stund siden, (peger.)

De, som fruen står med.

HEDDA.

Ah, er hun det? Ja, vil De så la' hende

komme ind.

(bebte åbner døren for fru elvsted og går selv ud. — fru elvsted er

en spæd skikkelse med smukke, bløde ansigtsformer. Øjnene er lyseblå,

store, runde og noget fremstående, med et forskræmt spørgende udtryk.

Håret er påfaldende lyst, næsten hvidgult, og usædvanlig rigt og bøl-

gende. Hun er et par år yngre end hedda. Påklædningen er mørk

visitdragt, der er smagfiild, men ikke helt efter nyeste mode.)

HEDDA

(går hende venlig imøde).

God dag, bedste fru Elvsted. Det var da mor-

somt at få se Dem igen engang.

FRU ELVSTED

(nervos, søger at beherske sig).

Ja, det er svært længe siden vi mødtes.

TESMAN

(rækker hende hånden).

Og vi to også. Hvad?

HEDDA.

Tak for Deres dejlige blomster I
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FRU ELVSTED.

A, jeg ]je'r — . Jeg vilde lia' været her straks

igår eftermiddag. Men så fik jeg høre, at De var

ude på rejse
—

TESMAN .

Er De nylig konimen til byen? Hvad?

FRU ELVSTED.

Jeg kom her til igår ved middagstider. A, jeg
blev så rent fortvilet, da jeg hørte, at De ikke var

hjemme.

HEDDA.

Fortvilet! Hvorfor det?

TESMAN.

Men bedste. kære fru Rysing
— fru Elvsted

vilde jeg sige
—

HEDDA.

Der er da vel ikke noget slags galt på færde?

FRU ELVSTED.

Jo, der er. Og jeg ved ikke noget levende men-
neske herinde. som jeg ellers kunde vende mig til.

HEDDA

(lægger buketten på bordet I.

Kom. — så sætter vi os her på sofaen —

FRU ELVSTED.

Å, jeg har hverken rist eller ro til at sidde!

HEDDA.

Jo visst har De så. Kom så her.

(hun fliagcr fbu elvsted ned på sofaen og sætter sisf ved siden al' hende.)

UKNRIK IBSENS SAMLEDE VÆKKER. VIII. 25
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TESMAN.

Nå? Og så, frue — ?

HEDDA.

El- (ler hændt noget særdeles der oppe hos Dem?

FRU ELVSTED.

Ja,
— det både er og det ikke er. A, — jeg

vilde sa inderlig gerne, at De ikke skulde misforstå

mig —

HEDDA.

Men så gør De rigtig rettest i at tale rent ud,
^

fru Elvsted. |
TESMAN.

For det er da vel derfor De kommer. Hvad?

FRU ELVSTED.

Ja, ja,
— det er jo det. Og så får jeg da'"sige

Dem, — hvis De ikke alt véd det. — at Ejlert Løv-

borg også er i byen.

HEDDA.

Er Lovborg
—

!

TESMAN.

Nej. er Ejlert Løvborg kommen tilbage igen !

Tænk det. Hedda!

HEDDA.

Herregud, jeg hører det jo.

FRU ELVSTED. i

Han har nu alt været her en uges tid. Tænke '

sig til,
— en hel uge! I denne farlige by. Alene!

Med alt det slette selskab, som her findes.
:
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HEDDA.

Men. bedste fru Elvsted, ~ hvad kommer han
egentlig Dem ved?

FRU ELVSTED

(ser forskrætnt på hende og siger hurtigt):

Han har været lærer for hornene.

HEDDA.

For Deres børn?

FRU ELVSTED.

For min mands. Jeg har ingen.

HEDDA.

For stedbørnene altså.

FRU ELVSTED.

Ja.

TESMAN

(noget famlende).

Var han da så vidt, — jeg véd ikke hvorledes

jeg skal udtrykke mig,
— så vidt -

regelmæssig i

liv og levnet, at man kunde sætte ham til det?
Hvad?

FRU ELVSTED.

I de sidste par år har der ikke været noget at

sige på ham.

TESMAN.

Nej virkelig ikke? Tænk det. Hedda!

HEDDA.

Jeg hører det.

FRU ELVSTED.

Ikke det ringeste, forsikkrer jeg Dem! Ikke i

nogen henseende. Men alligevel
—

. Nu, da jeg véd

2.5*
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hain lier inde — i den store byen
—

. Og med dc^

mange penge nJcUeni hændcrnc. Xii ov jrg sa døde-

lig ræd for ham.

TESMAN.

Men hxorlor lilrv lian sa ikke heller der
(i]i|)t\

hviir han var? Hos Dem og Deres mand? Hvad?

FKU ELVSTED.

Da bogen var kommet ud. så lia \ de han ikke

længer rist eller ro på sig oppe bos os.

TESMAN.

Ja. det er sandt,
— tante Julle sa', han haxdc

gi't ud en ny I'Og.

FKU ELVSTED.

Ja, en stor ny Itog. som handler om kulliii--

gangen
— sådan i det hele. Det er nu en fjorten

dage siden. Og da den blev købt og læst så meget—
og gjorde så svært stor opsigt

—

TESMAN.

Så det gjorde den altså? Da må det vel v.ere

noget. han har havt liggende fra sine gode dage.

FRU ELVSTED.

Fra for af. mener De?

TESMAN.

Ja vel.

FRU ELVSTED.

Nej, han har skrevet det alt sammen oppe hos

os. Nu i det sids te år.

TESMAN.

Det er jo glædeligt at hore. Hedda! Tænk
det. du!
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FRU ELVSTED.

Ak ja, når det nu bare måtte vare ved!

HEDDA.

Har De trultet ham lier inde?

FRU ELVSTED.

Nej. endnu ikke. Jeg havde så megen moje
med at få hans adresse opspurgt. Men nu imorges
så fik jeg den da endelig.

HEDDA
(ser forskende lien til hende).

I grunden synes jeg, det er lidt underligt af

Deres mand — hm —

FRU HLVSTED

(larer nervost sammen).

Af min mand! Hvilket?

HEDDA.

At han sender Dem til hyen i et sligt ærende.
At han ikke rejser selv ind og ser til sin ven.

FRU ELVSTED.

A, nej. nej, min mand har ikke tid til det.

Og så var det — nogen indkøb, jeg skulde gøre.

HEDDA

(smiler let)

Nå, det er jo en anden sag.

FRU ELVSTED

(rejser sig linrligt og i uro).

Og nu ber jeg Dem så bønligt, herr Tesman, -

tag godt imod Ejlert Løvborg, hvis han kommer til

Dem! Og det gør ban sikkert. Herregud,
— De har

jo været så gode venner før i tiden. Og så er det
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jo de selv-samnie studeringer, soin De begge to driver

på med. De samme videnskaber, — så vidt jeg kan

skønne.

TESMAN.

Nå, det var det da før ialføld.

FRU ELVSTED.

Ja, og derfor ber jeg Dem så indstændigt, at

De endelig
— De også

— at De vil ha" et vageiit

øje med ham. A, ikke sandt, herr Tesman, — De
lover mig dog det?

TESMAN.

Ja, så inderlig gerne, fru Rysing
—

HEDDA.

Elvsted.

TESMAN.

Jeg skal sauiæn gøre for Ejlert alt. hvad der

bare står i min magt. Det kan De forlade Dem pa.

FRU ELVSTED.

Å, hvor det er velsignet snilt af Dem! (bykk.r

Fians hænder.) Tak, tak, tak! I lorskrækket.) Ja. for niJU

mand holder sa svært af ham!

HEDDA

(i-ejser sig|.

Du skulde skrive ham til, Tesman. For kanske

han ikke kommer til dig sådan af sig selv.

TESMAN.

Ja, det turde vel være det rigtigste. det. Hedda?
Hvad?

HEDDA.

Og gør det jo for jo heller. Nu straks, .synes jeg.

I
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FRU ELVSTED

(bønligll.

A ja, dersom De vilde det!

TESMAN.

Jeg skriver i de Ile øjeblik. Har De hans adresse,
fru — fru Elvsted?

FRU ELVSTED.

Ja. (tar en liden seddel op af lommen og lækker ham den. I

Her står det.

TESMAN.

Godt, godt. Så går jeg ind — («er sig om.) Det
er sandt, — tøflerne? Nå her.

(tar jiakken og vil ga.)

HEDDA.

Skriv nu eiidehg varmt og venskabeligt til ham.

Og dygtig langt også.

TESMAN.

Ja, det skal jeg nok.

FRU ELVSTED.

Men endelig ikke et ord om, at jeg har bedt

for ham !

TESMAN.

Nej, det forstår sig da af sig selv. Hvad?

(lian gar igennem bagstuen til hojre.l

HEDDA

Igår hen til fru elvsted, smiler og siger dæmpetl:

Se så! Nu slog vi to fluer med ét smæk.

FRU ELVSTED.

Hvorledes mener De det?
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HEDDA.

Forstod De ikke, at jeg vilde ha' ham afsted?

FRU ELVSTED.

Ja, for at skrive det brevet —

HEDDA.

Og så for at få tale alene med Dem.

FRU ELVSTED

I forvirret).

Om det samme!

HEDDA.

Ja, just om det.

FRU ELVSTED

(angst).

Men der er ikke mere, fru Tesman! Virkelig

ikke mere!

HEDDA.

Å jo såmæn er der så. Der er betydelig mere.

Så meget forstår jeg da. Kom her,
— så sætter vi

os rigtig fortrolig sammen.

(hun tvinger fru elvsted ned i lænestolen ved ovnen og sætter sig selv

på en a f taburetterne.)

FRU ELVSTED

(ængstelig, ser på sit uhr).

Men kære, bedste frue — . Jeg havde egentlig

tænkt at gå nu.

HEDDA.

Å, det haster det da vel ikke med. — Nå? For-

tæl mig nu lidt om hvorledes De har det i hjemmet.

FRU ELVSTED.

Å, det er just det, som jeg nødigst af alt vilde

rore ved.
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HEDDA.

Men til mig, kære — ? Herregud, vi gik jo i

institiitet sammen.

FKU ELVSTED.

Ja, men De sad en klasse over mig. A, hvor

gruelig ræd jeg var for Dem dengang!

HEDDA.

Var De ræd for mig?

FRU ELVSTED.

Ja. Så gruelig ræd. For når vi mødtes på
trupperne, så brugte De altid at ruske mig i håret.

HEDDA.

Nej, gjorde jeg det?

FRU ELVSTED.

Ja, og en gang sa' De, at De vilde svi'e det
af miii^.

HEDDA.

A. det var jo bare løs snak, kan De vide.

FRU ELVSTED.

Ja, men jeg var så dum dengang.
— Og så

sidenefter ialfald — så er vi da kommet så langt
—

langt ifra hinanden. Vore kredse var jo så rent for-

skellige.

HEDDA.

Nå, så vil vi se at rykke hinanden nærmere

igen. Hør nu her! I institutet sa' vi dog du til

hinanden. Og så kaldte vi hinanden ved fornavn —

FRU ELVSTED.

Nej, det tar De sikkert
fejl

i.
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HEDDA.

Nej visst gør jeg ikke, nej! Jeg husker det så

tydeligt. Og derfor vil vi være fortrolige, nu som i

gamle dage. (flytter sig nærmere p;1 tabiirelten.) Sc så ! (l<ys-ier

hende på kindet.i Nil sigei" dii du til mig Og kalder mig
Hedda.

FRU ELVSTED

(trykker og klapper hendes hænder).

A, så megen godhed og venlighed
—

! Det er

noget, jeg slet ikke er vant til.

HEDDA.

Så, så, så! Og jeg siger du til dig, ligesom
før, og kalder dig min kære Thora.

FKU ELVSTED.

Thea heder jeg.

HEDDA.

Ja rigiig. Naturligvis Thea mente jeg. iseil

deltagende på hende.) Så du er så lidet vant til godhed

og venlighed, du. Thea? I dit eget hjem?

FRU ELVSTED.

A, dersom jeg havde noget hjem! Men jeg har

ikke noget. Har aldrig havt noget.

HEDDA

(ser lidt pa hendel.

Jeg har anet, at det målte være noget af den

slags

FRU ELVSTED

(stirrer hjælpeløst frem for sigl.

Ja, la,
— la.

HEDDA.

Jeg kan ikke rigtig huske det nu. Men var
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det ikke fra forst af som husbestyrerinde, at du kom

FRU ELVSTED.

Egentlig skulde det været som guvernante. Men
hans hustru, — hun dengang,

— hun var svagelig.
—

og sengeliggende for det meste. Så måtte jeg ta'

mig af huset også.

HEDDA.

Men så. — til slut,
— så blev du husets frue.

FRU ELVSTED

(tungt I.

Ja, så blev jeg det.

HEDDA.

Lad mig se — . Hvor længe er nu omtrent det

siden?

FKU ELVSTED.

At jeg blev gift?

HEDDA.

Ja.

FRU ELVSTED.

Det er nu en fem år siden.

HEDDA.

Ja rigtig; det må det være.

FRU ELVSTED.

A, disse fem år — ! Eller mest de to-tre sidsle

da. A, dersom De kunde tænke Dem til
—

HEDDA

(slar hende let over liåiuleul.

De? Fv, Thea!
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FRLf ELVSTED.

Xej. nej, jeg skal prove på det. — Ja dersom —
du bare kunde ane og forstå

HEDDA

I henkastende).

Ejlert Løvborg har jo også været der oppe en

tre års tid, tror jeg.

FRU ELVSTED

(ser usikkert p;l lieudel.

Ejlert Løvborg? Ja, — han har det.

HEDDA.

Kendte du ham allerede her fra byen af?

FRU ELVSTED.

Næsten slet ikke. Ja, det vil sige,
— af navn

naturligvis.

HEDDA.

Men så der oppe, der kom han altså i huset

til jer?

FRU ELVSTED.

Ja. han kum hver dag over til os. Han skulde

jo læse med børnene. For jeg alene kunde ikke i

længden raagte det alt sammen.

HEDDA.

Nej, det er begribeligt.
— Og din mand — ?

Han er vel sagtens ofte ude på rejser?

FRU ELVSTED.

Ja. De du kan vide, at som foged må han

tidt rejse omkring i distriktet.
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HEDDA

(læner sig mod stolarmen |.

Thea. — stakkers søde Thea. — nu skal du
fortælle mig alting.

— således som det er.

l-RU ELVSTED.

Ja, så får du spørge da.

HEDDA.

Hvorledes er egentlig din mand, du. Thea? Jeg
mener, — sådan — i omgang. Er han gud imod dig?

FRU ELVSTED

(uiiilvigendel.

Han tror visst selv, at han gør alt pa det bedste.

HEDDA.

Jeg synes bare han må være altfor gammel for

dig. Visst over de tyve år ældre?

FRU ELVSTED

(inviteret).

Det ogsii. Det ene med det andet. Alt er mig
imod hos ham! Vi ejer ikke en tanke sammen.
Ingen verdens ting.

— han og jeg.

HEDDA.

Men holder han ikke alligevel af dig? Sådan

på sin made?

FRU ELVSTED.
c

A, jeg ved ikke, hvad han gor. Jeg er visst

bare nyttig, for ham. Og så koster det ikke så stort

at holde mig. Jeg er billig.

HEDDA.

Det er dumt af dig.
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FRU ELVSTED

(ryster på hodet).

Kan ikke være anderledes. Ikke med ham. Han
holder visst ikke rigtig af nogen anden end sig selv.

Og så kanske lidt af børnene.

HEDDA.

Og så af Ejlert Løvborg, Thea.

FRU ELVSTED

(ser hen på hende).

Af Ejlert Løvborg! Hvor kan du falde på det?

HEDDA.

Men. kære, — jeg synes da, at når han sender

dig helt herind til byen efter ham — (smiler næsten

(inntikeiiyt.i Og desnden så sa' du det jo selv til

Tesman.

FRU ELVSTED

(med en nervos trækning).

Nå SO? Ja, jeg gjorde nok det. (mlbryder dæmpet.)

Nej,
—

jeg får lige så godt sige dig det først som
sidst! For (let kommer jo så for dagens lys alligevel.

HEDDA.

Men, min kære Thea — ?

FRU ELVSTED.

Nå, kort og godt da! Min mand vidste sletikke

af, at jeg rejste.

HEDDA.

Hvad for noget! Vidste ikke din mand af det!

FRU ELVSTED.

Nej naturligvis. Han var desuden ikke hjemme.
Var på rejse, han også. Å, jeg kunde ikke holde

II
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det ud længer. Hedda! Rent mnuligt! Så alene,
som jeg heretter vilde bli' deroppe.

HEDDA.

Nå? Og så?

FRU ELVSTED.

Så pakked jeg nogen af mine sager sammen,
ser du. Det nødvendigste. Sådan i al stilhed. Og
så gik jeg fra gården.

HEDDA.

Uden videre?

FRU ELVSTED.

Ja. Og rejste så med jernbanen lige herind til

byen.

HEDDA.

Men, min kære, gode Thea, — at dii turde
vove det!

FRU ELVSTED

Irejser sig cig irår lieii over gulvet).

Ja. hvad i al verden skulde jeg vel andet gøre!

HEDDA.

Men hvad tror du da din mand vil sige, når du
kommer hjem igen?

FRU ELVSTED
(ved bordet, ser tien pa hendel.

Der op til ham?

HEDDA.

Ja vel. — ja vel?

FRU ELVSTED.

Der op til ham kommer jeg aldrig mere.
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HEDDA

(rejser sig og gfir nærmere).

Du er altså,
— for fuldt alvor, — rejst ifra det

altsammen?

FRU ELVSTED.

Ja. Jeg syntes ikke. der var andet for mig at

gøre.

HEDDA.

Og så — at du gik så rent åbenlyst.

FRU ELVSTED.

A, sligt noget kan jo ikke lægges dølgsmål på

alligevel.

HEDDA.

Men hvad tror du så. folk vil sige om dig,

Thea?

FRU ELVSTED.

De får i Guds navn sige, hvad de vil. isæitei si^

tiæt og tungt i sofaen.) For jeg har ikke gjort andet end

jeg måtte gøre.

HEDDA

(etter en kort tauslied).

Hvad tænker du nu at ta' dig til? Hvad vil

du slå ind på?

FRU ELVSTED.

Det véd jeg ikke endnu. Jeg véd hare, at jeg
må leve her, hvor Ejlert Løvborg lever. — Hvis jeg
skal leve da.

HEDDA

(flytter en stol nærmere fra bordet, sætter sig liot; lientle og st ryger

Ilendes hænder).

Du. Thea. — hvorledes kom dette — dette ven-

skabsforhold — mellem dig og Ejlert Løvborg?

fl
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FRU ELVSTED.

A, det kom sådan lidt efter lidt. Jeg fik lige-
som et slags magt over ham.

HEDDA.

Så?

FRU ELVSTED.

Han la' af sine gamle vaner. Ikke fordi jeg bad
ham om det. For det turde jeg aldrig gøre. Men
han mærked nok, at sligt noget var mig iniod. Og
så lod han det fare.

HEDDA

(dølger et uvilkårligt hånsmil).

Du har altså genoprejst ham, — som man siger,— du, lille Thea.

FRU ELVSTED.

Ja, det siger han selv i det mindste. Og han,—
på sin side,

— han har gjort et slags virkeligt
menneske ud af mig. Lært mig at tænke — og for-

stå både det ene og det andet.

HEDDA.

Læste han kanske med dig også?

FRU ELVSTED.

Nej, ikke just læste. Men han talte med mig.
Talte om så uendelig mangt og meget. Og så kom
den dejlige, lykkelige tid, da jeg fik del i hans ar-

bejde! Fik lov til at hjælpe ham!

HEDDA.

Så det fik du?

FRU ELVSTED.

Ja! Når han skrev noget, så måtte vi altid

være sammen om det.

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKER. VIII 26
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HEDDA.

Som to gode kammerater altså.

FRU ELVSTED

(livfuldt).

Kammerater! Ja tænk, Hedda, — så kaldte han

det også!
— Å, jeg bm-de jo føle mig så inderlig

glad. Men jeg kan ikke det heller. For jeg véd jo

ikke, om det vil vare ved i længden.

HEDDA.

Er du ikke sikrere på ham end som så?

FRU ELVSTED

(tungt).

En kvindeskygge står imellem Ejlert Løvborg,

og mig.

HEDDA

(ser spændt på hende).

Hvem kan det være?

FRU ELVSTED.

Véd ikke. En eller anden fra — fra hans fortid.

En, som han visst aldrig rigtig har glemt.

HEDDA.

Hvad har han sagt
— om dette her!

FRU ELVSTED.

Han har bare en eneste gang
— så løselig

—
tydet hen på det.

HEDDA.

Nå! Og hvad sa' han så!

FRU ELVSTED.

Han sa', at da de skiltes, så vilde hun ha'

skudt ham med en pistol.
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HEDDA

(koldt, behersket).
o

A hvad! Sligt noget bruger man da ikke her.

FRU ELVSTED.

Nej. Og derfor så tror jeg det må være den
rødhårede sangerinden, som han en tid —

HEDDA.

Ja, det kan vel være.

FRU ELVSTED.

For jeg husker, det blev sagt om hende, at hun

gik med ladte våben.

HEDDA.

Nå. — så er det naturligvis hende da.

FRU ELVSTED

(vrider hænderne).

Ja, men tænk dig. Hedda, — nu hører jeg, at

den sangerinden,
— hun er i byen igen! Å, — jeg

er så rent fortvilet —

HEDDA

(skolter inod bagværelset).

Hys! Nu kommer Tesman. (rejser sig og hvisker.)

Thea, — alt dette her må bli' imellem dig og mig.

FRU ELVSTED

(springer op).

A ja,
—

ja! For Guds skyld
—

!

(JØRGEN TESMAN, med et brev i hånden, kommer fra hojre side gennem
bagværelset.)

TESMAN.

Se så,
— nu er epistelen fix og færdig.

26*
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HEDDA.

Det var jo vel. Men fru Elvsted vil nok gå,

tror jeg. Bi lidt. Jeg følger med til haveporten.

TESMAN.

Du, Hedda, — kunde kanske Berte besørge
dette her?

HEDDA

(tar brevet).

Jeg skal gi' hende besked.

(berte kommer fra forstuen.)

BERTE.

Assessor Brack er her og siger, at han gerne
vikle hilse på herskabet.

HEDDA.

Ja, bed assessoren værs'god komme ind. Og så,
— hør her,

— kast så dette brevet i postkassen.

BERTE

(tar brevet).

Ja vel, frue.

(hun åbiier døren for assessor brack og går selv ud. Assessoren er en

herre på 45 år. Undersætsig men velbygget og med elastiske hevægelser.

Ansigtet rundagtigt med nobel profil. Håret kortklippet, næsten sort

endnu og omhyggelig friseret. Øjiiene livlige, spillende. Øjenbrynene

tykke. Knebelsbarten ligeså, med afstudsede spidser. Han er klædt i

elegant spadsérdragt, dog lidt for ungdommeligt for siu alder. Bruger

lorgnet, som han nu og da lar falde.)

ASSESSOR BRACK

(med hatten i hånden, hilser).

Tør man se indom så tidligt på dagen.

HEDDA.

Ja såmæn tør man så.
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TESMAN

(trykker hans hånd).

Aliid velkommen skal De være. (forestiller.) As-
sessor Brack — frøken Rysing

—

HEDDA.

Åh — !

BRACK

(bojar sig).

Ah, — glæder mig særdeles —

HEDDA

(ser p<l ham og ler).

Det er virkelig morsomt at få beskue Dem ved

dagslys, assessor !

BRACK.

Forandret — finder De kanske?

HEDDA.

Ja, en smule yngre, synes jeg.

BRACK.

Takker forbindtligst.

TESMAN.

Men hvad siger så De om Hedda! Hvad? Ser

ikke hun frodig ud? Hun formelig
—

HEDDA.

A, lad endelig mig bli' udenfor. Tak heller as-

sessoren for al den ulejlighed, han har havt —

BRACK.

A hvad, — det var mig bare en fornøjelse
—

HEDDA.

Ja, De er en trofast sjæl. Men min veninde



402

står her og brænder efter at komme afsted. På

gensyn, assessor. Jeg er her straks igen.

(gensidige hilsener, fru elvsted og hedda går ud gennem forstuedøren.)

BRACK.

Nå, — er nn Deres hustru så nogenkmde for-

nøjet
— ?

TESMAN.

Ja, vi kan ikke noksom takke Dem. Det vil

sige,
— Hdt omflytning hist og her blir jo nødvendig,

hører jeg. Og så mangler der jo et og andet. Vi

blir nok nødt til at anskaffe en del småting til.

BRACK.

Ja så? Virkelig?

TESMAN.

Men det skal ikke De få noget besvær med.

Hedda sa', at hun vilde selv sørge for det, som

mangler.
— Skal vi sa ikke ta' plads? Hvad?

BRACK.

Tak, et lid et øjeblik. (sætter sig ved bordet.) Der
er noget, jeg gerne vilde tale med Dem om, kære
Tesman.

TESMAN.

Så? Ah, forstår! (sætter sig.) Det er vel sagtens
den alvorlige del af festen, som begynder nu. Hvad?

BRACK.

A, de pengesagerne haster det jo ikke så svært

med endnu. For øvrigt skulde jeg nok ønske, at vi

havde indrettet os en smule tarveligere.

TESMAN.

Men det vilde jo aldeles ikke gåt an! Tænk da
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på Hedda, kære! De, som kender hende så godt
—

.

Jeg kunde da umulig by' hende rent småborgerhge
omgivelser!

BRACK.

Nej. nej,
— det er jo netop knuden.

TESMAN.

Og så — heldigvis
— så kan det jo ikke vare

længe, før jeg får udnævnelsen.

BRACK.

A. ser De, — sådant noget kan ofte trække i

langdrag.

TESMAN.

Har De kanske hørt noget nærmere? Hvad?

BRACK.

Ikke sådan noget ganske bestemt — . (afbiydende.)

Men det er sandt,
— en nyhed kan jeg da foitælle

Dem.

TESMAN.

Nå?

BRACK.

Deres gamle ven, Ejlert Løvborg, er kommen
til byen igen.

TESMAN.

Det véd jeg allerede.

BRACK.

Så? Hvor har De fåt vide det?

TESMAN.

Hun fortalte det, den dame, som gik ud med
Hedda.
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BRACK.

rigtig

Ja så. Hvad var det hun hed? Jeg hørte ikke

Fru Elvsted.

TESMAN.

BRACK.

Aha, —
fogdens frue altså. Ja, — det er nok

oppe hos dem han har havt sit tilhold.

TESMAN.

Og tænk, — så hører jeg til min store glæde,

at han er ble't et aldeles ordenthgt menneske igen!

BRACK.

Ja, man vil jo påstå det.

TESMAN.

Og så skal han jo ha' gi't ud en ny bog. Hvad?

BRACK.

Ja bevar's!

TESMAN.

Og den har jo vakt opsigt også!

BRACK.

Ganske ualmindelig opsigt har den vakt.

TESMAN.

Tænk, — er ikke det glædeligt at høre? Han. med
sine mærkværdige evner — . Jeg var så sørgeligt sik-

ker på, at han var gat rent tilgrunde for bestandig.

BRACK.

ham.

Det var nok også den almindelige mening om
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TESMAN.

Men jeg begriber bare ikke, hvad ban nu vil

ta' sig til! Hvad i al verden skal han kunne få at

leve af? Hvad?

(hedda er under de sidste ord kommen ind gennein forstuedøren.)

HEDDA
(til BRACK, ler lidt hånligt).

Altid går Tesman omkring og ængster sig for,

hvad man skal få at leve af.

TESMAN.

Herregud,
— vi sidder og taler om den stakkers

Ejlert Løvborg, du.

HEDDA

(ser hurtigt hen på ham).

Ah så? (sætter sig i lænestolen ved ovnen og spørger lige-

gyidigt:! Hvad er der i vejen med ham?

TESMAN.

Jo,
— arven har han da visst sat overstyr for

længe siden. Og en ny bog kan han vel ikke skrive

hvert år. Hvad? Nå, — så spør' jeg virkelig, hvad
der skal bli' af ham.

BRACK.

Det kunde jeg kanske fortælle Dem lidt om.

TESMAN.

Nå?

BRACK.

De må huske på, at han har slægtninge med
ikke så liden indflydelse.

TESMAN.

A, desværre, — slægtningerne, de har jo rent

slåt hånden af ham.
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BRACK.

Før kaldte de ham dog for familjens håb.

TESMAN.

Ja før, ja! Men det har han jo selv forspildt.

HEDDA.

Hvem véd? (smiler let.) Oppe hos fogden Elv-

steds har de jo genoprejst ham —

BRACK.

Og så dertil denne bogen, som er kommet —

TESMAN.

Ja-ja, Gud gi' at de så sandt vilde hjælpe hamj
til et eller andet. Jeg har netop skrevet ham tilf

Du, Hedda, jeg bad ham komme ud til os iaften.

BRACK.

Men, kære. De skal jo med til mit ungkarlsgilde
iaften. Det lovte De jo på bryggen inat.

HEDDA.

Havde du glemt det, Tesman?

TESMAN.

Ja så sandelig havde jeg det.

BRACK.

For øvrigt kan De visst være rolig for, at han

ikke kommer.

TESMAN.

Hvorfor tror De det? Hvad?

BRACK

(lidt nolende, rejser sig og støtter liænderne på stolryggen).

Kære Tesman —
. Og De også, frue — , Jeg

I
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kan ikke forsvare at la' Dem være i uvidenhed om
noget, som — som — *"

TESMAN.

Noget, som angår Ejlert
— ?

BRACK.

Både Dem og ham.

TESMAN.

Men, kære assessor, så sig det da!

BRACK.

De bør være forberedt på, at Deres udnævnelse
kanske ikke kommer så hurtigt, som De ønsker og
venter.

TESMAN

(springer urolig op).

Er der kommet noget i vejen? Hvad?

BRACK.

Besættelsen af posten turde kanske bli' gjort

ifhængig af en konkm-rence —

TESMAN.

Konkurrence! Tænk det, Hedda!

HEDDA
(læner sig længere bagover i stolen|.

Ah, se,
— se!

TESMAN.

Men med hvem da! Dog vel aldrig med — ?

BRACK.

Jo, netop. Med Ejlert Løvborg.
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TESMAN

(slår liænderne sammen).

Nej, nej,
— dette her er jo rent utænkeligt!

Rent umuligt! Hvad?

BRACK.

Hm, — vi kan nok alligevel komme til at op-

leve det.

TESMAN.

Nej men, assessor Brack, — det vilde da være

den utroligste hensynsløshed imod mig! iføgter med

armene.) Ja, for — tænk, -

jeg er jo en gift mand!

Vi har jo giftet os på de udsigterne, Hedda og jeg.

Gåt hen og sat svær gæld. Og lånt penge af tante

Julle også. For. Herregud,
—

jeg havde da sågodt-

som løfte på stillingen. Hvad?

BRACK.

Nå, nå, nå, — stillingen får De sagtens også.

Men først gennem en kappestrid.

HEDDA

(ubevægelig i lænestolen).

Tænk, Tesman, — det blir næsten ligesom et

slags sport.

TESMAN.

Men, kæreste Hedda, hvor kan du da ta" dette

her så ligegyldigt!

HEDDA

(som før).

Det gør jeg sletikke. Jeg er virkelig spændt på

udfaldet.

BRACK.

I ethvert tilfælde, fru Tesman, så er det godt,

at De nu véd, hvorledes sagerne står. Jeg mener, —

i
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brinden De går ivej med de små indkøb, som jeg
lører De truer med.

HEDDA.

Dette her kan ingen forandring gøre.

BRACK.

Nå så? Det er en anden sag. Farvel! (til tes-

UN.) Når jeg går min eftermiddagstur, kommer jeg
ndom og henter Dem.

TESMAN.
e

A ja, ja,
—

jeg véd hverken ud eller ind.

HEDDA

(liggende, strækker hånden frem).

Farvel, assessor. Og velkommen igen.

* BRACK.

Mange tak. Farvel, farvel.

TESMAN

(følger ham til doren).

Farvel, kære assessor! De må virkelig ha' mig
indskyldt —

(assessor BRACK går lid gennem forstuedøren.)

TESMAN

(går henover gulvet).

A, Hedda, — man skulde dog aldrig vove sig
nd i eventyrlandet. Hvad?

HEDDA
(ser på ham og smiler).

Gør du det?

TESMAN.

Ja, du, — det la'r sig ikke nægte,
— det var

iventyrligt at gå hen og gifte sig og sætte bo på
»lotte og bare udsigter.
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HEDDA.

Dn kan kanske ha' ret i det.

TESMAN.

Nå, — vort hyggelige hjem har vi da ialfald,

Hedda! Tænk, — det hjem, som vi beggeto gik og

drømte om. Sværmed for, kan jeg næsten sige. Hvad?

HEDDA

(rejser sig langsomt og træt).

Det var jo aftalen, at vi skulde leve selskabe-

ligt. Føre hus.

TESMAN.

Ja, Herregud,
— sådan som jeg havde glædet

mig til det! Tænk, — at få se dig som værtinde, —
i en udvalgt kreds! Hvad? — Ja, ja, ja,

—
foreløbig

får vi to altså holde sammen i ensomhed, Hedda.

Bare se tante Julle hos os en gang imellem. — A.

du, som skulde havt det så langt
—

langt ander-

ledes — !

HEDDA.

Livrétjeneren får jeg naturligvis ikke nu for det

første.

TESMAN.

Å nej,
— desværre. Holde tjener.

— det kan

der jo umulig bh' tale om, ser du.

HEDDA.

Og ridehesten, som jeg skulde ha' —

TESMAN

(forskrækket).

Ridehesten !

HEDDA.

— den tor jeg vel ikke engang tænke på nu.
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TESMAN.

Nej, Gud bevare mig vel,
— det siger sig da

f sig selv!

HEDDA

(går henover gulvet).

Nå — én ting har jeg da ialfald til at muntre

lig med sålænge.

TESMAN

(glædestrålende).

A, Gud ske lov og tak for det! Og hvad er

å det for noget, Hedda? Hvad?

HEDDA
(ved doråbningen, ser på ham med dulgt hån).

Mine pistoler,
—

Jørgen.

TESMAN

(i angst).

Pistolerne!

HEDDA

(med kolde ojne).

General Gablers pistoler.

(hun går gennem bagværelset ud til venstre side.)

TESMAN
(lober hen i doråbningen og reåber efter hende):

Nej, Gud velsigne dig, kæreste Hedda, — rør

a ikke de farlige tingesterne ! For min skyld,
:edda! Hvad?



ANDEN AKT.

(Værelset hos tesmans ligesom i forste akt, kun at pianofortet er flyttet

ud og et elegant lidet skrivebord med bogreol er stillet i stedet. Ved

sofaen til venstre er et mindre bord liensat. De fleste af blomsterbuket-

terne er borttagne, fru elvsteds buket står på det større bord fremme

på gulvet.
— Det er ettermiddag.)

(hedda, omklædt i niodtagelsesdragt, er alene i værelset. Hun står ved

den åbne glasdør og lader en revolverpistol. Magen til den ligger i en

åben pistolkasse på skrivebordet.)

HEDDA

(ser ned i haven og råber) :

Goddag igen, herr assessor!

ASSESSOR BRACK

(høres nedefra i frastand).

I lige made, fru Tesman!

HEDDA

(hæver pistolen og sigter).

Nu skyder jeg Dem, assessor Brack!

BRACK

(råber dernede).

Nej-nej-nej! Stå da ikke og sigt lige på mig!

HEDDA.

Det kommer der ud af at gå bagveje!

(hun skyder.)
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BRACK

(nærmere)

Er De ren gal
—

!

HEDDA.

A, Herregud,
— traf jeg Dem kanske?

BRACK

(fremdeles udenfor).

Lad være med de narrestreger !

HEDDA.

Kom så ind da. assessor.

(assessor BRACK, omklædt som til herreselskab, kommer ind gennem
glasdøren. Han bærer en let overfrakke på armen. |

BRACK.

For pokker,
— driver De på med den sport

endnu? Hvad skyder De på?

HEDDA.

A, jeg står bare sådan og skyder op i den
blå luft.

BRACK

(tar lempeligt pistolen ud af hånden på hende).

Med forlov, frue. (ser på den.) Ah, denne her, —
den kender jeg godt. (ser sig om.) Hvor har vi så

kassen? Nå her. (lægger pistolen ned i og lukker.l For HU
skal vi ikke ha' mere af den spas for idag.

HEDDA.

Ja, hvad i Herrens navn vil De jeg skal ta'

mig til?

BRACK.

Har De ingen besøg havt?
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HEDDA
(lukker glasdoren).

Ikke et eneste. Alle de intime ligger nok på
landet endnu.

BRACK.

Og Tesman er kanske heller ikke hjemme?

HEDDA

(ved skrivebordet, lukker pistolkassen ned i skuffen I.

Nej. Straks han havde spist, så løb han hen

til tanterne. For han vented ikke Dem så tidligt.

BRACK.

Hm, — at jeg ikke tænkte mig det. Det var

dumt af mig.

HEDDA

(drejer hodet og ser på haml.

Hvorfor dumt?

BRACK.

Jo, for så var jeg kommet herud endnu lidt —
tidligere.

HEDDA

(gar lienover gulvet).

Ja, da havde De nu slet ingen iruffet. For jeg
har været inde og klædt mig om efter middagen.

BRACK.

Og der er ikke sådan en bitte liden dørsprække,.
som en kunde ha' forhandlet igennem?

HEDDA.

De har jo glemt at arrangere en slig en

CRACK.

Det var også dumt af mig.
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HEDDA.

Nå, så får vi slå os ned her da. Og vente.
For Tesman kommer visst ikke hjem så snart.

BRACK.

Ja-ja, Herregud, jeg skal være tålmodig.
(HEDDA sætter sig i sofahjørnet, brack lægger sin paletot over ryggen
på den nærmeste stol og sætter sig, men beholder hatten i hånden. Kort

ophoKl. De ser på hinanden.)

HEDDA.

Nå?

Nå?

BRACK
sannne toue).

HEDDA.

Det var mig, som spurgte først.

BRACK

(bojer sig lidt fremover).

Ja, lad os så få os en liden lun passiar, fru

Hedda.

HEDDA

(læner sig mere tilbage i sofuenl.

Synes De ikke, det er som en hel evighed siden
vi sidst taltes ved? — Ja, det småtteri igåraftes og
i formiddag

— det regner jeg nu ikke for noget.

BRACK.

Men sådan — imellem os selv? På tomands-

hånd, mener De?

HEDDA.

Å ja. Så omtrent.

BRACK.

Hver eneste dag har jeg gåt her og ønsket, at

De bare var vel hjemme igen.

i!7*
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HEDDA.

Og jeg har såmæn hele tiden bare ønsket det

samme.

BRACK.

De? Virkehg, fru Hedda? Og jeg, som trode.

De havde moret Dem så inderhg godt på rejsen!

HEDDA.

Jo, det kan De tro !

BRACK.

Men det skrev da Tesman bestandig om.

HEDDA.

Ja, han! For han synes nu, det er det dej-

hgste han véd at gå og rode i bogsamHngerne. Og
få sidde og skrive af gamle pergamentblade,

— eller

hvad det nu er for noget.

BRACK

(lidt ondskabsfuldtl.

Nå, det er jo hans kald her i verden. For en

del da.

HEDDA.

Ja, det er jo det. Og da kan en sagtens
—

.

Men jeg! A nej, kære assessor. — jeg har havt

det gruelig kedeligt.

BRACK

(deltagende).

Siger De virkelig det? For ramme alvor?

HEDDA.

Ja, De kan da vel selv tænke Dem — ! Sådan
i et helt halvt år aldrig at træffe på et menneske,

som kender en smule til v o r kreds. Og som en

kan tale med om vore egne sager.
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BRACfC.

Nej-nej.
— det vilde jeg også føle som et savn.

HEDDA.

Og så det, som er det aller ii-udholdeligste
—

BRACK.

Nå?

HEDDA.

—
evig og altid at skulle være sammen med —

med én og den samme —

BRACK
(nikker Lifaldende).

Både sent og tidlig,
—

ja. Tænk, — til alle

mulige tider.

HEDDA.

Jeg sa': evig og altid.

BRACK.

Lad gå. Men med vor skikkelige Tesman synes
jeg jo rigtignok, at man måtte kunne —

HEDDA.

Tesman er — et fagmenneske, kære.

Unægtelig.

BRACK.

HEDDA.

Og fagmennesker er slet ikke morsomme at rejse
sammen med. Ikke i længden i alle fald.

BRACK.

Ikke engang
— det fagmenneske, man elsker?
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HEDDA.

Uh, — brug da ikke det klissede ord!

BRACK

(studsende).

Hvad nu, fru Hedda!

HEDDA

(halvt leende, halvt ærgerlig).

Ja, De skulde bare prøve det, De! At høre tale

om kulturhistorie både sent og tidlig
—

Evig og altid —
BRACK.

HEDDA.

Ja-ja-ja! Og så dette her om husfliden i mid-

delalderen — ! Det er nu det aller græsseligste !

BRACK

(ser forskende hen pa hende).

Men, sig mig,
— hvorledes skal jeg da egentlig

forstå at — ? Hm —

HEDDA.

At der blev et par af mig og Jørgen Tesman,
mener De?

BRACK.

Nå ja, lad os udtrykke det så.

HEDDA.

Herregud, synes De da, det er så underligt?

BRACK.

Både ja og nej,
— fru Hedda.
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HEDDA.

Jeg havde virkelig danset mig træt, kære asses-

sor. Min tid var omme — (farer let sammen.) Uh nei,
--

det vil jeg da ikke sige alligevel. Ikke tænke det

heller!

BRACK.

Det har De da tilforladelig heller ingen grund til.

HEDDA.

Ah, — grund
—

. iser ligesom spejdende på liam.l Og
Jørgen Tesman, — han må jo dog siges at være et

korrekt menneske i alle måder.

BRACK.

Både korrekt og solid. Gud bevar's.

HEDDA.

Og noget egentlig løjerligt kan jeg ikke finde

der er ved ham. — Finder De det?

BRACK.

Løjerligt? Ne—
j,
— det vil jeg just ikke sige

—

HEDDA.

Nå. Men så er han da en svært flittig samler
ialfald! — Det kan såmæn godt være, at han bringer
det vidt med tiden alligevel.

BRACK
(ser iioget uviss på hende).

Jeg trode. De mente ligesom alle de andre, at

der vilde bli' en særdeles fremragende mand af

ham.

HEDDA

(med et træt iidtryk).

Ja, jeg gjorde det. — Og da han så gik der og

endelig med vold og magfc vilde få lov til at forsørge
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mig — . Jeg véd ikke, livorfor jeg ikke skulde ta'

imod det?

BRACK.

Nej-nej. Fra den side belragtet
—

HEDDA.

Det var såmæn mere end mine andre opvar-
tende venner var villige til, kære assessor.

BRACK

(ler).

Ja, jeg kan tilforladelig ikke svare for alle de

andre. Men hvad mig selv angår, så véd De jo

nok, at jeg altid har næret en — en viss respekt for

ægteskabets bånd. Sådan i sin almindelighed, fru

Hedda.

HEDDA

(spøgende).

Å, jeg har såmæn aldrig gjort mig forhåbnin-

ger med hensyn til Dem.

BRACK.

Alt, hvad jeg begærer, det er at ha' en god,

fortrolig omgangskreds, hvor jeg kan være til tjeneste

med rad og dåd og får lov til at gå ud og ind som
— som en prøvet ven —

HEDDA.

Af manden i huset, mener De?

BRACK

(bojer sig).

Oprigtig talt,
— helst af fruen. Men dernæst

også af manden, forstår sig. Véd De hvad, — et

sådant — lad mig sige, et sådant trekantet forhold,
— det er i grunden en stor behagelighed for alle

parter.

1



421

HEDDA.

Ja, jeg har mangen god gang savnet en tredje

mand på rejsen. Uh, — det, at sidde på tomands

hånd i kupeen
—

!

BRACK.

Heldigvis er nu bryllupsrejsen overstået —

HEDDA

(ryster på hodet).

Rejsen tør bli' lang,
—

lang endnu. Jeg er bare

kommen til et stoppested undervejs.

BRACK.

Nå, så hopper man ud. Og moverer sig en

smule, fru Hedda.

HEDDA.

Jeg hopper aldrig ud.

BRACK.

Virkelig ikke?

HEDDA.

Nej. For der er altid nogen tilstede, som —

BRACK

(loende).

— som ser på ens ben, mener De?

HEDDA.

Ja netop.

BRACK.

Nå, men. Herregud
—

HEDDA

(med en afværgende håndbevægelse).

Holder ikke af det. — Da blir jeg heller siddende,
— hvor jeg nu engang er. På tomandshånd.
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BRACK.

Nå, men så stiger der en tredjemand ind til

parret da.

HEDDA.

Ja se,
— det er noget ganske andet!

BRACK.

En prøvet, forstående ven —

• HEDDA.

— underholdende på alskens livlige områder -

BRACK.

—
og slet ikke spor af fagmenneske!

HEDDA

(med et liørligt åndedrag).

•Ja, det er jo rigtignok en lettelse.

BRACK

(hører indgangsdøren åbries og skotter hen).

Trekanten sluttet.

HEDDA

(halvhøjt).

Og så kører toget videre.

(JØRGEN TESMAN, i grå spadsBrdragt og med blød lillhat, kommer ind tra

forstuen. Han har en hel del uindbundne boger inider armen og i lom-

merne. )

TESMAN

(går op til bordet ved hjørnesofaen).

Puh, — det var sandelig hedt at slæbe på,
—

alt dette her. (lægger bøgeme fra sig.) Jeg formelig s veder.

Hedda. Nej, se, se,
— er De alt kommen, kære

assessor? Hvad? Det sa' ikke Berte noget om.

I
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BRACK

(rejser sig).

Jeg gik op igennem haven.

HEDDA.

Hvad er det for boger, du kommer med?

TESMAN

(star og blader i deml.

Det er nogen nye fagskrifter, som jeg nødven-

iigvis måtte ha'.

HEDDA.

Fagskrifter?

BRACK.

Aha, det er fagskrifter, fru Tesman.

(BRACK Og HEDOA veksler et forstilende smil.)

HEDDA.

Behøver du endnu flere fagskrifter?

TESMAN.

Ja, kære Hedda, dem kan man aldrig få for

mange af. Man ma jo folge med, hvad der skrives

og trykkes.

HEDDA.

Ja, man må vel det.

TESMAN

(roder om mellem bøgerne).

Og se her, — her har jeg fåt fat på Ejlert Løv-

borgs nye bog også. (rækker den frem.) Har du kanske

Ivst til at se i den. Hedda? Hvad?

HEDDA.

Nej, mange tak. Eller — jo, kanske senere.
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TESMAN.

Jeg bladed lidt i den på vejeii.

• BRACK.

Nå, hvad synes så De — som fagmand?

TESMAN.

Jeg synes, det er mærkeligl, hvor sindigt den

er holdt. Han skrev aldrig således før. (samler bøgeme

sammen.) Men nu vil jeg bære ind alt dette her. Det

skal bli' en fryd at få skære op
—

! Og så må jeg

klæ' mig lidt om. (til brack.) Ja, for vi behøver vel

ikke at gå nu straks? Hvad?

BRACK.

Å bevares, — det haster ikke på længe endnii.

TESMAN.

Nå, så gir jeg mig tid da. (sar med bogeme. iiii-ii

standser i doråbningen og vender sig.) Det er Sandt, Hedda,
— tante Julle kommer ikke ud til dig iaften.

HEDDA.

Ikke det? Ev det kanske den historie med

hatten, som er ivejen?

TESMAN.

Å, langt ifra. Hvor kan du tro sligt om tante

Julle? Tænk — ! Men tante Rina er så svært dårlig,

ser du.

HEDDA.

Det er hun jo altid.

TESMAN.

Ja, men idag var det nu så rent galt fat med

hende, stakker.

I
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HEDDA.

Nå, så er det jo så rimeligt, at den anden blir

lOs hende da. Jeg får finde mig i det.

TESMAN.

Og du kan ikke tænke dig, du, livor sjæleglad
ante Julle var alligevel,

— fordi du var ble't så

rivelig på rejsen!

HEDDA

(halvhojt, rejser sig).
o

Ah, — disse evige tanterne!

TESMAN.

Hvad?

HEDDA

(går lien til glasdøren I.

Ingenting.

TESMAN.

Ja-ja da.

(han går gennem bagværelset ud til hojre.)

BRACK.

Hvad var det for en hat, De talte om?

HEDDA.

A, det var noget med frøken Tesman imorges.
lun havde lagt sin hat fra sig der på stolen, (ser på

am og smiler. I Og så lod jeg, soHi om. jeg trode det

ar tjenestepigens.

BRACK

(ryster på hodetl.

Men, snille fru Hedda, hvor kunde De nu gøre
et! Imod den skikkelige gande dame!
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HEDDA

(nervøs, går hen over gulvet).

Ja, ser De, sligt noget kommer over mig retj

som det er. Og så kan jeg ikke la' det være. (kaster!

sig ned i lænestolen ved ovcen.) A, jeg véd ikke Selv, hvOF-

ledes jeg skal forklare det.

BRACK

(bag lænestolen).

De er ikke egentlig lykkelig,
— det er nok sagen.

HEDDA

(ser frem for sig).

Jeg véd heller ikke, hvorfor jeg skulde være —
lykkelig. Eller kan De kanske sige mig det?

BRACK.

Ja,
— blandt andet fordi De har fåt netop det

hjem, som De havde ønsket Dem.

HEDDA

(ser op på hum og ler|.

Tror De også på den ønskehistorien?

BRACK.

Er der da ikke noget i det?

Jo bevares.

Nå?

HEDDA.

noget er der.

BRACK.

HEDDA.

Der er d e t i det, at jeg brugte Tesman til at

følge mig hjem fra aftenselskaber ifjor sommer —

BRACK.

Desværre, — jeg havde jo en ganske anden vej.
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HEDDA.

Det er sandt. De gik nok på andre veje ifjor

sommer.

BRACK

(ler).

Skam Dem, fru Hedda! Nå, — men De og Tes-

man altså — ?

HEDDA.

Ja, så kom vi her forbi en aften. Og Tesman,
stakker, han vred og vendte på sig. For han vidste

ikke, hvad han skulde finde på at snakke om. Så

syntes jeg synd i det lærde menneske —

BRACK
(smiler tvilende).

Gjorde De? Hm —

HEDDA.

Jo, så tilforladelig gjorde jeg det. Og så — for

at hjælpe ham ud af vånden — så kom jeg, rent let-

sindigt, til at sige, at her i denne villaen skulde jeg
ha' lyst til at bo.

BRACK.

Ikke andet end det?

HEDDA.

Ikke den aften.

BRACK.

Men bagefter altså?

HEDDA.

Ja. Min letsindighed havde følger, kære assessor.
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BRACK.

Desværre, — det hav vore letsindigheder kim

altfor ofte, fru Hedda.

HEDDA.

Tak! Men i dette sværmeriet for statsrådinde

Falks villa var det altså, at Jørgen Tesman og jeg

mødtes i forståelse, ser De! Det drog efter sig både

forlovelse og giftermål og bryllupsrejse og alt sam-

men. Ja, ja, assessor, — som man reder så ligger

man, — havde jeg nær sagt.

BRACK.

Det er kosteligt! Og i grunden så brød De

Dem kanske sletikke en smule om dette her.

HEDDA.

Nej, det véd Gud jeg ikke gjorde.

BRACK,

Ja, men nu da? Xu, da vi har fåt indrettet

det lidt hjemligt for Dem!

HEDDA.

Uh, — jeg synes her lugter lavendler og saltede

roser i alle værelserne. — Men den lugt har kanske

tante Julle fort med sig.

BRACK
(ler).

Nej, så tror jeg heller det er efter salig stats-

rådinden.

HEDDA.

Ja, noget afdød er der ved det. Det minder

om balblomster — dagen efter. (folder hændeme bag om

nakken, læner sig tilbage i stolen og ser på ham.) A, kære asses-

sor, — De kan ikke forestille Dem, hvor gyseligt jeg

vil komme til at kede mig herude.
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BFACK.

Skulde da ikke livet ha' en eller anden opgave
at byde på for Dem også. fru Hedda?

HEDDA.

En opgave.
— som der kunde være noget lok-

kende ved?

BRACK.

Helst det. naturligvis.

HEDDA.

Gud véd, hvad det skulde være for en opgave.

Mangen gang tænker jeg på
—

liifbrydende.) Men det

går visst ikke. det. heller.

BRACK.

Hvem véd? Lad mig bare høre.

HEDDA.

Om jeg nu kunde få Tesman til at slå sig på

politik. mener jeg.

BRACK
iler).

Tesman! Nej. véd De hvad. — sligt noget som

politik, det ligger da slet — aldeles ikke for ham.

HEDDA.

Nej, det tror jeg gerne.
— Men om jeg nu kunde

få ham til det alligevel?

BRACK.

Ja,
— hvad tilfredsstillelse vilde der være for

Dem i det? Xår han nu ikke duer. Hvorfor vil

De så ha' ham til det?

HEDDA.

Fordi jeg keder mig, hører De! (lidt efter.t Tror

HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆBKEB. VIII. -"
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De altså, det vilde være så rent umuligt, at Tesman
kunde bli' statsminister?

BRACK.

Hm, — ser De, kære fru Hedda, — for at bli'

det måtte han nu for det første være en temmelig

rig mand.

HEDDA

(rejser sig utålmodig).

Ja, der har vi det! Det er disse tarvelige vil-

kår, jeg er kommet ind i
—

! (går henover gulvet) Det

er dem, som gør livet så ynkeligt! Så rent ud

latterligt!
— For så er det.

BRACK.

Jeg tror nu, at skylden ligger andetsteds.

HEDDA,

Hvor da?

BRACK.

De har aldrig fåt leve noget rigtig vækkende

igennem.

HEDDA.

Noget alvorligt, mener De?

BRACK.

Ja, man kan jo gerne kalde det så også. Men
nu tør det kanske komme.

HEDDA

(kaster pk nakken).

A, De tænker på vederværdighederne med denne

stakkers professorposten! Men det får bli' Tesmans

egen sag. Det spilder jeg såmæn ikke en tanke på.
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BRACK.

Nej-nej, lad så være med det. Men når der nu
blir stillet,

— hvad man — sådan i den højere stil

— kalder alvorsfulde og
—

og ansvarsfulde krav til

Dem? (smiler.) Nye krav, lille fru Hedda.

HEDDA

(vred).

Ti stille! Aldrig får De opleve noget af den

slags !

BRACK

(varsomt).

Vi skal tales ved om et årstid — i det aller

længste.

HEDDA

(kort).

Jeg har ikke anlæg til sligt noget, herr asses-

sor. Ikke nogel med krav til mig!

BRACK.

Skulde ikke De, ligesom de fleste andre kvinder,
ha' anlæg for et kald, som — ?

HEDDA

(henne ved glasdøren).

A, ti stille, siger jeg!
— Mangen gang synes

jeg, at jeg bare har anlæg til en eneste ting i verden.

BRACK

(går nærmere).

Og hvad er så det, om jeg tør spørge?

HEDDA

(står og ser ud).

Til at kede livet af mig. Nu véd De det. (vender

sig, ser mod bagværelset og ler.) Ja, gauske rigtig! Der har

vi professoren.
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BUACK

(sagte, advarende).

Nå, nå, nå, fru Hedda!

(JØRGEN TESMAN, selskabsklædt, med handsker og hat i hånden, kommer
fra hojre side gennem bagværelset.)

TESMAN.

Hedda, — er der ikke kommet afbud fra Ejlert

Løvborg? Hvad?

HEDDA.

Nej.

TESMAN.

Nå, så skal du se, vi har ham såmæn om lidt.

BRACK.

Tror De virkelig, at han kommer?

TESMAN.

Ja, det er jeg næsten viss på. For det er nok

bare løse rygter, det, som De fortalte i formiddags.

BRACK.

Sa?

TESMAN.

Ja, i det mindste sa' da tante Julle, at hun
trode aldrig i verden, han vilde gå i vejen for mig
erefterdags. Tænk det!

BRACK.

Nå, så er jo alting godt og vel.

TESMAN

(sætter hatten med liandskerne i på eu stol til hojre).

Ja, men jeg må virkelig få lov til at vente på
ham i det længste.
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BRACK.

Det har vi så rundelig tid til. Der kommer

ingen til mig før klokken syv
— halv otte.

TESMAN.

Nå, så kan vi jo holde Hedda med selskab så-

længe. Og se tiden an. Hvad?

HEDDA

(bærer bracks overfrakke og hat hen på hjørnesofaen).

Og i værste fald så kan jo herr Løvborg slå

sig ned her hos mig.

BRACK

(vil selv tåge sagerne).

A, jeg be'r, frue! — Hvad mener De med værste

fald?

HEDDA.

Hvis han ikke vil gå med Dem og Tesman.

TESMAN

(ser tvilrådig på hende).

Men, kaere Hedda, — tror du, det går an, at

han blir her hos dig? Hvad? Husk på, at tante

Julle kan ikke komme.

HEDDA.

Nej, men fru Elvsted kommer. Og så drikker

vi tre en kop te sammen.

TESMAN.

Ja, se da går det an!

BRACK

(smiler).

Og det turde kanske også være det sundeste

for ham.

I
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HEDDA,

Hvorfor det?

BRACK.

Herregud, frue, De har da tidt nok skoset over

mine små ungkarlsgilder. De skulde ikke egne sig

for andre end rigtig principfaste mandfolk, mente De.

HEDDA.

Men herr Løvborg er da vel principfast nok nu.

En omvendt synder
—

(BERTE kommer i forstuedøren.)

BERTE.

Frue, der er en herre, som gerne vil ind —

HEDDA.

Ja, lad ham komme.

TESMAN

(sagte).

Jeg er viss på, det er ham! Tænk det!

(ejlert løvborg kommer ind fra forstuen. Han er slank og mager;

jævnaldrende med tesman men ser ældre og noget udlevet ud. Hår og

skæg er sortbrunt, ansigte langagtigt, blegt, kun med et par rødlige

pletter på kindbenene. Han er klædt i elegant, sort, ganske ny visit-

dragt. Mørke handsker og eylinderhat i liånden. Han blir stående i

nærheden af døren og bukker hastigt. Synes noget forlegen.)

TESMAN

(lien til ham og ryster hans hånd).

Nej, kære Ejlert,
— så skal vi da endelig en

gang mødes igen!

EJLERT LØVBORG

(taler med tyst stemme).

Tak for brevet, du! (nærmer sig hedda ) Tør jeg
række en hånd til Dem også, fru Tesman?
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HEDDA

(tager imod hans hånd).

Velkommen, herr Løvborg. (med en håndbevægelse.»

Jeg véd ikke, om de to herrer — ?

LØVBORG

(bfijer sig let).

Assessor Brack, tror jeg.

BRACK

(ligeså).

Bevares. For en del år siden —

TESMAN

(til LØVBORG, med hænderne på hans skuldre).

Og nu skal du lade akkurat som om du var

hjemme. Ejlert! Ikke sandt. Hedda? — For du vil

jo slå dig ned her i byen igen, hører jeg? Hvad?

LØVBORG.

Jeg vil det.

TESMAN.

Nå, det er jo så rimeligt. Hør, du, — jeg har

fåt fat på din nye bog. Men jeg har sandelig ikke

fåt tid til at læse den endnu.

LØVBORG.

Det kan du også godt spare dig for.

TESMAN.

Hvorfor det, mener du?

LØVBORG.

For der er ikke noget videre ved den.

TESMAN.

Nej, tænk — at du siger det!

L
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BRACK.

Men den blir da så svært rost, hører jeg.

LØVBORG.

Det var netop det, jeg vilde. Og så skrev jeg

bogen, så at alle kunde være med på den.

BRACK.

Meget fornuftigt.

TESMAN.

•Ta men, kære Ejlerl !

LØVBORG.

For nu vil jeg prøve på at bygge mig op en

stilling igen. Begynde forfra.

TESMAN
(liill forlegen).

Ja, du vil ved kanske det? Hvad?

LØVBORG
(smiler, sætter hatten fra sig og tritkker en pukke i papiromslag op af

frakkclnmmen)

Men når dette her kommer, — Jørgen Tesman
— så skal du læ.se det. For d e t er først det rig-

tige. Det, som jeg selv er i.

TESMAN.

Ja så? Og hvad er da det for noget?

LØVBORG.

Det er forlsættelsen.

TESMAX.

Forlsættelsen? Af hvad?

LØVBORG.

Af bogen.
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TESMAN.

At" den nye?

LØVBOK(;.

Forstår sig.

TI.^M.\N.

Ju men. kærc Kjlt-rt.
- dru f,'ar jo li.t:e til vore

dage!

LØVHOKG.

Den gor det. Og dette Imt handler om frem-

tiden.

I ESMAN.

( >ni trtnitideii I Men. fl«rr<'gud. ilt-n ved vi jo

>let ingen ting om!

loviioim;.

Nej. Men dir er et og jiiuKt at .sige <tni den

alligevel. (Abiier puiiUeii.» Her skal dn se —

TESMAN.

Det er jn ikke din handskrift.

LOVBOKU.

Jeg har * dikteret. llilmler i papireme t Del er dtdt

i to afsnit. Det forste er om fremtidens kulturinagter.

Og dette her andet — (l)liul<i- hrnifen- fr^m i (h-t vr (im

fremtidens kulturgang.

Ma-rkværdigt! Sligt noget kunde d«'t aldrig falde

, mig ind at skrive om.

TES.MAN.

f L'il(ti1u <1d>T •llill*

I

HEDDA
I veil ^lu.^(lttren. Ikiuiiiki )>> lutifii).

Hm —
. Nej-nej.
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LOVBORG

(slikker papircrne ind i omsl.ifiel og Irecger pakken pa bordetl.

Jeg tog det med, fordi jeg tænkte at læse lidt

op for dig iaften.

TESMAN.

Ja, det var jo svært snilt af dig, du. Men
iaften — ? (ser hen til bback.) Jeg véd ikke rigtig. livor-

ledes det skal kunne ordnes —

LØVBORG.

Nå, så en anden gang altså. Det haster jo ikke.

BRACK.

Jeg skal si' Dem, herr Løvlmrg. der er en

liden tilstelning hos mig iaften. Nærmest for Tes-

man, forstar De —

LØVBORG
(ser efter sin hall.

Ah, — så vil jeg ikke længer
—

(iliACK.

Nej. hør nu her. Kunde så ikke De gøre i.iig

den fornøjelse at følge med?

LØVBORG

(kort op bestemli.

Nej, det kan jeg ikl<<'. .leg takker Dem sa

meget.

BRACK.

A hvad! Gør nu det. Vi hlir en liden udvalgt
kreds. Og De kan tro, vi skal få det ,,livligt", som
fru Hed , som fru Tesman siger.

LØVBORG.

Det tviler jeg ikke på. Men alligevel
—
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BRACK.

Sa kunde De la' Deres manuskript med og læse

op for Tesman der hos mig. For jeg liar værel-

ser nok.

TESMAN.

Ja tænk, Ejlert. det kunde du jo gørc! Hvad?

HEDDA

(gitr iniellem).

Men. kære, når nu Iwrr Løvborg slet ikke vil!

Jeg er viss på, at lierr Lovborg bar meget mere lyst

til at sla sig ned lier og spise til aftens med mig.

LOVBOK (i

(ser hen |>& hemtfl.

Med Dem, frue!

HEDDA.

Og sft 1111(1 tru Elvste<l.

LOVBOKG.

Ab — (henkastende.) Hende traf jeg sa flygtig i

middags.

iirnPA.

Gjorde De det? .la. litm kduimer berud. Og
derfor så er det næsten nodveiidigt. at De blir. berr

Løvborg. For ellers bar iiiiii ikke iingtMi til at folge

sig bjem.

LØVUOKG.

Det er sandt. .Ja, mange tak. frue. — sa l)lir

jeg ber.

HEDDA.

Så vil jeg bare gi pigen en liden besked —
(hun går hen til foistueilor»^n oi^ ringer, dertk kommor indenlor. hedda

aler sagte med hende og peger mod bugvuerelset. berte nikker og går
Ild igen.)
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TESMAN

(samtidigt til eji.ebt lovbobg).

Hør, du, Ejlert,
— er det dette nye emne, —

dette her om fremtiden, — som du vil holde fore-

drag over?

LØVBORG.

•Ta.

TESMAN.

For jeg hørte inde hos boghundleren, at du vil

holde en række foredrag her i høst.

LØVBORG.

.Jeg vil det. Du ui;i ikke fortænke mig i det,

Tesman.

TESMAN.

Nej, Gud bevar's vel! Men — ?

LØVBORG,

.li-g kan jo godt forstå, at del må komme dig
så temmelig påtvers.

TESMAN

(foiUnytl.

Å, for min skyld kun jeg jo ikke forlange, at

du —
LØVBORG.

Men jeg venter til du har fat din udnævnelse.

TESMAN.

Venter du! Ja men, — ja men. — vil du da

ikke konkurrere? Hvad?

LØVBORG.

Nej. .Jeg vil bare sejre over dig. I folks me-

ning.
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TESMAN.

Men, Herregud.
— så fik jo tante Julle ret al-

ligevel! Å ja,
— det var nok det, jeg vidste!

Hedda! Tænk. du. — Ejlert Løvborg vil sletikke gå
os i\ ejen I

HEDDA
I kort I

Os? Hold dog mig udenfor.

(hun par o|i mod bagværelset, hvor iierte sIjit og sætler el Lræt med
karafler og glasse på bordet, hedda nikker bifaldende og konuner frem-

over igen. BFRTE gar ud.)

TESMAN

(Hnnilidigtl

Men De da. assessor Brack. — hvad sig»'r sa

De til dette her? Hvad?

JiUAl.K.

Na. jeg siger, at ære og sejr
— hm. — det kan

jo være overniade skønne sager

TESMAN.

•Ja-visst kau det så. Men alliirevcl —
UEDDA

(ser pa tf.sman med et koldt smil).

Jeg synes du star og ser ud som du var lynslåt.

TESMAN.

Ja, — så omtrent, tror jeg næsten —

BRACK.

Det var jo også et tordenvejr. som tråk over

os, frue.

HEDDA

(peger mod bagværelset)

Vil ikke herrerne så gå ind og ta' et jiflas kold

punsch?
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BRACK

(ser på sit uhr).

På faldrebet? Jo, det kunde ikke være så galt.

TESMAN.

Udmærket, Hedda! Ganske udmærket! I sådan

en let stemning, som jeg nu befinder mig i
—

HEDDA.

Vær så god, De også, herr Løvborg.

LØVBORG

(afvtergeiide).

Nej, mange tak. Ikke fur mig.

BRACK.

Men, Herregud,
— kold punsch er da ikke nogen

gift, véd jeg.

LØVBORG.

Kanske ikke for alle.

HEDDA.

Jeg skal nok holde herr Løvborg med selskab

så længe.

TESMAN.

Ja-ja, kære Hedda, gør så det da.

(han og BRACK går ind i bagværelset, sælter sig, drikker punscli, mger
cigaretler og taler opronit sammen under det følgende, ejlert løvborg

blir stående ved ovnen, hedda går til skrivebordet.)

HEDDA

(med noget ha;vet stemme).

Nu skal jeg vise Dem nogen fotografier, hvis

De har lyst. For Tesman og jeg
— vi gjorde en

trip gennem Tyrol på hjemrejsen.

(tiun konmier med et album, som hun Is-gger på bordet ved sofaen, og

sætter sig i dennes øverste hjørne, ejlert løvborg går nærmere, standser

og ser på hende. Derpå tager han en stol og sætter sig ved hendes

venstre side med ryggen mod bagværelset.)
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HEDDA

(slår ulbuMiet op).

Ser De dette fjeldpartiet her, herr Lovborg?
Det er Ortlergruppen. Tesman har skrevet det neden-
under. Her star det: Ortlergruppen ved Meran.

LØVBORG
(som ufravendt hur set pii limide, siger sa(;le og iaogsomt):

Hedda — Gabler!

HEDDA

(skotter banligt heu til hani).

Nå! Hys!

LØVBORG

iKeiitiiger sugteir

Hed(hi Gal.ler!

HEDDA
(Ser i ulliuiiietl.

Ja, så hed jeg for i tiden. Dengang da vi

to kendte hinanden.

L0VHOH(;.

Og herefter, — og for liele livet, — så må jeg
altså vænne mig af med at sige Hedda Gabler.

HEDDA
(blader freiiideleiil.

Ja, De får det. Og jeg synes, De skulde ove
Dem på det itide. Jo for y> heller, synes jeg.

LØVBORG

(med iiiiriiifyldt stemme).

Hedda Gabler gift? Og det med —
Jørgen

Te.smaii !

HEDDA.

Ja, — så uår det.
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LOVBOnr..
o

A, Hedda, Hedda. — hvor kunde dn dog kaste

-dig slig væk!

HEDDA

(ser hvasst til hani|.

Nå? Ikke dette her!

LØVBORG.

Hvilket, mener du?

(teshan kommer ind n^ går lieii imod sofaen.)

MEDDA
ihorer ham komme og siger ligegyldigtj.

Ug dette her. herr Løvborg, det er nede fra

Ampezzodalen. Se hare de fjeldspidserne der. (ser

venligt op pa tesman.) Hvad er det nu disse underlige

Qeldspidserne kaldes, du?

TESMAN.
o

Lad mig se. A, det er dolomiterne, det.

HEDDA.

Rigtig. ja!
— det «r dolomiterne, herr Løvborg.

TESMAN.

Du, Hedda. — jeg vilde bare spørge, om vi ikke

skulde sætte ind lidt punsch alligevel? Til dig i

-alle fald. Hvad?

HEDDA.

Jo, tak skal du ha'. Og et par kager kanske.

TESMAN.

Ingen cigaretter?

HEDDA.

Nej.
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TES.MA.N.

Godt.

(Iiiiii giir iiid i bugværelsel or Lort I il hojre side. urack sidder derinde

og holder af og til oje med iif.uda og lovdorh.)

LOVBOUG

(>l(i'iii|)et, som forl.

Svar nii;^ sa. Hedda. — livor kiindo du gå hen

og gore delte lier?

1 1 KODA

(lilsyneliideiide fordylit-l i alliiimetl.

Jilir De ved at sige du til mig, så vil jeg ikkt-

lale med Dem.

LOVBOUG.

Må jeg ikke sige dii. iiar \i er alene lieller?

IIKDIiA.

Nej. De kan l.i lov til al l.ciikr d.l. M.n I»,

nia ikke .sige det.

loviioik;.

All, jeg forstar. Det stitdrr Deres kærliglied
til .lorgeu Tesman.

HEDDA

(^ikuller lien til liam og siiiilerl.

KaMJiglied? Nej. nu «'r De god!

LOVBORG.

ikke kjerliglied altså!

HEDDA.

Ikke nogen slags utroskali alligevei! Sligt vil

jtg ikke vide af.

LØVBOKG.

Hedda, — svar mig bare på den ene ting
—

HtNRIK IBSENS SAMLEDE VÆHKEB. VIil. 'i^
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HEDDA.

Hys!
ITE3MAN' meil et servuiingsbrret. koiiimer fra bagværelset.)

TESMAN.

Se så! Her kommer de gode sager.

(lian sætter brrcltet pd bordet. I

HEDDA.

Hvorfor gnr dii selv og serverer?

TESMAN

(skænker i ^lus-cii< |.

Jo, for jeg synes det er sA svært niorsnint at

opvarte dig, Hedda.

HEDDA.

Men mi luu ilii jo skcenket i begge. Og herr

Lovltorg vil jo ikke ha' —
TESMAN.

Nej, men fru Elvsted kommer vel snart.

HEDDA.

Ja, del er saiidt, — fru Elvsted —

TESMAN.

Havdr du glemt hende? Hvad?

HEDDA.

Vi sidder sa fordyhet i dette her. (viser lium . i

billede.) Husker du dm lille landshven?

TESMAN.
O

A, det er den nedenfor Brennerpasset! Det
var der, vi blev liggende natten over —

tIEDDA.

—
og traf alle de livhge sommergæsterne.
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TESMAN.

Ja-visst var det der. Tænk — om vi kunde
liavt dig med os, Ejlert! Nå!

(han gAr iiid ineii og sifller >hj hii> iuiack.)

LOVBOK*..

Svar mii; l»arc på dette eiie. Hedda

HKDDA.

Nå?

LOVBORC;.

Var «ler ikke ka-rliirlicd i forholdet lil iii i ^

lieller? Ikke et .stæiik, — ikke el skuer af kterliglied
over det lieller?

HEDDA.

.Ja. mon der egentli;.; var det? lor mig .star

(let. .som om vi var to godr kammerater. To rigtig

turtrolige venner, i-milei-.i D»' isa-r var sv;irl .iImii-

lijertig.

i.ovBOiu;.

Det var |)em, .som vilde lia' det så.

HKIIDA.

Når jeg lienker till»age pa det, så var der dog
iioget skont, noget lokkende. -

noget modigt synes

jeg der var over — over denne loiidomsfiilde tortrolig-

iied — dette kammeiatskal», som ikke noget levende

menneske liavde anelse om.

LOVUORG.

.la. ikke sandt. Hedda! \'ar der ikke det? —
Når jeg kom op til Deres far sådan om eftermid-

dagen
—

. Og generalen sad borte ved vinduet og
læste aviserne, — med ryggen imod —
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IJEDDA.

Og vi to i hjørnesofaen
—

LØVBORG.

Altid med det samme illustrerle blad foran os —

HEOnA.

I mangel af et album, ja.

LØVBOnC.

Ja. Hedda, — og når jeg så skrifted for Dem —
!

Fortalte Dem om mig selv. bvad ingen af de andre

vidste dengang. Sad der og tilstod, at jeg bavde

været ude og raset hele dage og metter. Raset dogn
efter dogn. A, Hedda, — bvad var det dog for en

magt i Dem. som tvang mig I il at bekende sligt

noget?

HFDDA.

Tror De, det v.ir en mngt i mig?

LOVBOKd.

.la, liNorledes sk;d 'yj; ellers forklare mig det?

Og alle disse — disse omsvobsfulde spørgsmal, som

De gjorde mig
—

HEDDA.

Og som De s;i inderlig godt forstod —

LØVBORG.

At De kunde sidde og spørge således! Gan.ske

frejdigt!

UEDDA.

Omsvøbsfuldt, rna jeg be'.

LOVBORG.

Ja, men frejdigt alligevel. Spørge mig ud om
— om alt sligt noget!
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HEDDA.

()g at De kuii<l(' svare, herr Lovljorg.

LØVBORG.

Ja, det er jo netop det, jeg ikke begriher
— nu

liagefter. Men sig mig sa, Hed<la. — var der ikke

kærliglietl j)a hunden af forhoMetV \ ar del ikke IVa

Deres side, som om De v ilde ligesom tvælte nng
ren, — nAr jeg tyed til Di-in i l>ekendelse? Var det

ikkf sa?

MEDDA.

Nej, ikke ^aii>ke.

LOVUDHG.

Hvad drev Dem <Ia?

MEDDA.

Fin<h'r De det så rent niorkhirhgl. «uii en ung

|iige, nar (h'l kan ske sådan — i londom

l.ti\ ItoilG.

x\å?

UKUDA.

At fU ihi uiMiic vil kikke Fiiit nu! i »mi verden,

som —
LOVbOHG.

Som — ?

UEDDA.

— som en ikkf har lov til at vide besked om?

i.uvHoiit;.

Del altså var del?

MEDDA.

Det ogSi'i. Det også.
— tror jeg næsten.
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LØVBORG.

Kamiiieratskalj i livsbegænt. Men hvorfor kunde

så ikke det ialfald ble't ved?

HEDDA.

Det er De selv skyld i.

LØVBORG.

Det var Dem. som brod.

HEDDA.

Ja, da der var overbængende fare for, at der

vilde komme virkebghed ind i forholdet. Skam Dem,

Ejlert Løvborg, hvor kunde De ville forgribe Dem
på
—

|»å Deres frfjdiiio knnmi(M-nt!

LØVBORG

(kmigi.T liiiMidcrnel

A, hvorfor gjorde De ikke alvor af det! Hvor-

for skod De mig ikke ned, som De trned med!

HEDDA.

Så ræd er jeg for skandalen.

LØVBORG.

•la, Heilda. De er fejg i giiinden.

HEDDA.

Forfærdelig fejg. (sliir ..m.) Men del var jo heldigt

for Dem. Og nu har De jo trøstet Dem så dejligt

oppe hos Elvsteds.

LØVBORG.

Jeg véd, hvad Thea har betrod Dem.

HEDDA.

Og De har kanske betrod hende noget om os to?
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LOVBonti.

Ikke et ord. Sli^t noi^et er Inni for dnni til at

forstå.

HEDDA.

Duin?

LOVlHMMj.

1 don sliiiTS tinir er hini dum.

HEDDA.

Og jeg er feig. ll>ojcr sig imrniere hen (il liaiii, iiiK-ii .-il se

li.im i ojiieii.% og siger -.iiirt.io:! Meil IIU vil jeg hclro Dem
noget.

Nå?

LO v UDHG

(S|>H-Il<ll I.

HEDDA.

Det, al jeg ikke Inrdc skyde Dem ned —

l.0\ ItiiHC.

Ja?:

IIKDDA.

— drt var ikki' min argeste fejglied
— den

;iften.

LOVBOIU;

(ser cl njflilik \m\ lieiide, begribor, og livtsker lideiiskubeligtl:

A. Heddal Hedda Galder I Nu skimter jeg en

dulgt ixrnnd under kammeiat.skahet ! Du og jeg
—

!

Det var i\ n v: livskravet i dig

HEDDA

(siigli-, med vi bvassl ojekast).

Vogt Dem! Tro ikke sligt noget!

(Del er begyndl al iiiuikiie. Foraluedureii Abnes tidefra af bcrte.I
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HEDDA

(klapper nibiiinot snnimeii op raljer sinileiidcl:

Nå, endelig! Kæreste Thea, — så kom dog iiul!

(FRU ELVSTED kommer fra forslucii. Hun er selskahsklæill. Doren lukkes

efler lierule.)

HEDDA

|i sofaen, sirækker armene imod hende).

Sode Thea, — dn kiiii ikke tænke dig, hvor jeg
har ventet på dig!

iFiiu ELVSTEIJ veksler i forliif^rieude eii lei liilseii med lierreruu i bag-

xoprebef, gAr så hen til bordet o;; rivkker hedda handen, ejlebt i.ov-

liORn har rej-jl sig. Han og fru ei.vsted hilsei' iiinaiiden med et stumt nil. I

FKf EI.Y.STED.

Jeg skulde kanske i;;i ind oy; lil» lidt iiicd din

iiinnd?

MF.nOA.

A, laiii^llr.i. I,. r de |(» sidde. |)o i;;ir snnrl

.sin vcj.

KHl" ELV.STED.

Går de?

MEDDA.

.1.1, de .sk.il Ull i et .svirelag.

FItU ELVSTED

(hurtigt. til LovnoRn).

Ikk.' De vel?

LOVBOKG.

Nej.

HEDDA.

Herr Lovhorg
— han Mir ii<r hits os.

FRU ELVSTED

(tuger en stol og vil sa-tte sig ved siileii nf liam).

Å, hvor her er godt ;it v;erel



453

HEDDA.

Nej tak, mill lill»- Tliea! Ikke der! Du koiii-

nier |)ent her over til mig. Jeg vil være midt
imellem.

FRL' KI.VSTED.

Ja, ganske som «lu vil lia' d.t.

lliiiii går onikrjniL,' bordet ojj saller sig i surncn pu hejre sidt- nf hedda.

LevBORO sa-ller sig pA «tnlpii igeii.)

LOVBUBG
(«•ftcr et knrt <i|.|iolil, til heud.\).

Er liiin ikke dejlig jit sidde og .se pA?

HEDDA

(strygcr liemli- l«.-l iiv«t tmn-t).

Hart' til al se pi\?

i.oviiuiti;.

.la. Fur vi lo. — liim <ig jrg,
— vi t-r lo ri^'-

tigf kammerater. Vi Iror iihilinget pa hiiiandtii.

Og s.i kan vi .sidili- og tale .sa frcjdigt sammen —

IIKDD \.

Lden omsvoli. Ii<ii- I^vJM.riry

LovKoui;.

NA -

KItf F.LVSTED

Isii^te, klyngfr sig lil heixiaI.

A. livor jeg er lykkelig. Hedda! For, — tank.

så siger lian. al jeg li.ir litMiidtl liain ogsa.

HEDDA
(ser pd heriilu med et -tiiiill.

Nej, siger han del, du?
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LOVBOHG.

Og så det handlingens mod. som hun har, \'v

Tesman!

FRU ELVSTED.

A Gud, — jeg mod!

LOVnORG.

Umådehgt — nnr det gækler kanuiicraten.

HEDDA.

Ja. mod —
ja! Den, semi l»aie havde det.

LØVBOHG.

Hvad sa, mener De?

HEDDA.

Da kunde en kanske entUla h've livet. (>-iar pinds

iig oni.i Men nu. min kæreste Tiiea, — nu skal d

såmæn drikke dig et godt glas kold pnnsch.

FHU ELVSTED.

Nej tak. — jeg drikker aldrig sådant.

HEDDA.

Nå, sa l)e (la. herr Lovhoi-g.

I.OVBdHG.

Tak, ikke jeg heller.

FRU ELVSTED.

N(>j, ikkr han heller!

HEDDA
Isiir rasl jm li.'ini.

Men når jeg nu vil del?

LØVBORG.

Hjæljier ikke.
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HEDDA
(IcrI.

Har jeg altså slet ingen magi over Dem, jeg
stakker?

I.OVBORC;.

Ikke på det område.

HEDDA.

Alvorlig talt, så synes jeg dog. De skulde goro
Jet alligevel. For Deres egen skyld.

FRU ELVSTED.

Nej men, Hedda — !

LOVHOIU;.

Hvorledes det?

HEDDA.

Eller for folks skyld, rettere sagt.

i.ovnoKG.

Så?

HEDDA.

Folk kunde
ji» ellers let falde |»a den tro, at

)e ikke — sådan i grunden — folte Dem rigtig frej-

lig,
-

riglig tryg |)å Dem selv.

FUU ELVSTED

(sugte).
o

A
n»'j da. Hedda —

!

LOV BORG.

Folk kan få lov til at tro. hvad de vil, — ind-

il videre.

FRL' ELVSTED

(gliidl.

Ja, ikke saudt I
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Il EDDA.

Jeg så det så lydeligt på assessor Bvack r

for nylig.

LOVBORC.

Hvad så De?

HEDDA.

Han smilte sa hånligt, da D<^ ikke turde
j

med derind til bordet.

I.OVBORG.

Turde jeg ikke! Jeg vilde naturligvis heller b

her og tale med Deui.

FRU ELVSTED.

Det var jo så rimeligt, Hedda!

HEDDA.

Men det kunde vel ikke assessoren ane. C

jeg så også, at ban drog på smilet og skotted

Tesman, da De ikke turde gå med til dette stakke

lille gildet heller.

LOv BORG.

Turde! Siger De, at jeg ikke turde?

HEDDA.

Ikke jeg. Men således forstod assessor Brack d(

LØVBORG.

Lad ham bare det.

HEDDA.

De går altså ikke med?

LOVBORG.

Jeg blir her bos Dem og Thea.
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FRT ELVSTED.

Ja, Hedda, — det kan du da vel tænke dig!

HEDDA

('-miler og iiikkiT liifalilfniU- III i.ovBuRii).

Altså rigtig grundimnet. Principfast for alle

tider. Se, det er som en niand skal være! (vender sig

t^l FRU ELvsTED Og klapper iiciirie.) Nå, var det ikke det, jeg

sa', <la fill kom så rent forstyrret her ind imorges
—

Lø vBOHG

(stiiHseiiile).

Forstyrret!

FHU EI.VSTEI)

(i hknikl

Hedda. - Hedda da - !

HEDDA.

Ser du mi l>are selv! Det er jo slt-t ikke nod-

vendigt, at du gar lier i deiiin' doilelige angst
— ("t-

brydeii.if I Så! Nu kall vi allf Ire være livlige!

LOV nu KG

(er lai fl saiiiineii'.

All. — livad er dt-tte lnr fur iioget, fru Tesman!

FUL' ELVSTED.

Å Gud. å Gud, Hedda! Hvad er det du siger!

Hvad er det du gor!

HEDDA.

Vær bare stille! Den lekle assessoren sidder og
liulder oje med dig.

LOVHtlliG.

I (iodsan^sl alt<a. For min skvld.
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FRU ELVSTED

(sagte, jamrende).

A, Hedda, — nu har du gjort mig så rent ulyk

kelig!

LØVBORG
(ser en slund ufravendt på hende. Hans ansigt er fortrukket).

Det var altså kammeratens frejdige tro på mig

FRU ELVSTED

(bonlittt).
o

A, kæreste ven, — du må da først hore — !

LØVBORG

(lager det ene fyldte punsthglas, lofter del og siger sagte med h*

stemme):

Din skål, Thea!

(han tommer ghisset, sietter del fra sig og tager det andet. I

FRU ELVSTED

tsagte'.

A, Hedda, Hedda, — al du kunde ville dette her

HEDDA.

Ville! Jeg? Er du gal?

LØVBORG.

Og en skal for Dem også, fru Tesman. Tal

for sandheden. Den leve!

(han (h-ikker iid og vil fylde glasset påny.)

HEDDA

(laegger hauden på hans arm).

Så, så, — ikke mere for øjeblikket. Husk på
De skal til gilde.

FRU ELVSTED.

Nej, nej, nej!
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HEDDA.

Hys! De sidder og ser på dig.

LØVBOKG

(SJiller glasset fra sigl.

Du, Thea, — \;vv nii sandfærdig
—

FRL- ELVSTED.

.la!

LOVBOHG.

Vidste fogden hesked om, at du rt-jslr ffter

11.
U,'?

FRU EI.VSTED

(vriiler liirii(lerii>-l.

Å, Hedda, liorer du, hvad lian
sjtur" oia!

LOVHOnC.

Var det en aftale nielleni dig og ham, at «hi

sivuldi' rejse til liyen og jiasse |iii mig?. Var dt-l

kaiiske fogden selv, .som tik dig til det? Aha, du.
— han havde sagtens hrug for mig pa kontoret igen!
VåUv var det ved korthordet. han savned mig?

FRU ELVSTED

(sapfp, vAiiiler sij;|.

A, Lo \ horg, Lovhorg
—

!

I.OVBORG

(griljcr it ;;liis o;,- vil lyMo ili-tl.

Ln skal for gamle fogden også!

HEDDA

(iifvRTgeiide).

Ikke mere nn. Htisk på. Dr skal itd og læse

()|>
for Tesman.

I
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LØVBORG

(rolig, sa'ltor glasset IVa sig).

Det var dumt af mig, Thea, dette hor. At t;

det på slig vis, mener jeg. Vær så ikke vred p

mig, du kære, kære kammerat. Du skal få se,
-

håde du og de andre, — at var jeg end engang fa

den, så — . Nu har jeg rejst mig igen! Ved di

hjælp, Thea.

FRU ELVSTED

(glædfsli;1leiide).

A, Gud skc lov — !

(brack liar iriiidlerlid sel pA sit ulir. Han og i esma.n star op og koi

mor ind i spionen.)

BRACK

(lagor siii lial o;; ovorfrakke).

Ja, {"ru Tesman, nu er vor time slagen.

HEDDA.

Den er vel det.

LØVBORG

(rcjser sig).

Min også. herr asse.ssor.

FRU ELVSTED

(sagte og Itoiiligt'.

Å, Løvborg,
—

gør det ikke!

HEDDA

(kniber hende i aiiiieiil.

De hører dig!

FRU ELVSTED

(skriger svagt).

Au!
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LØVBORG
ilii ukack).

De var så venlig at be' mig med.

BRACK.

Nå, kommer De så alligevci?

i.ovnonr,.

Ja mange tak.

BHACK.

Glæder mig særdeles —

LOVBORG
(stikker pupirpukkeii til sig og siger (il tesmanI:

For jeg vilde geriie vise dig et og andet, før

jeg gi'r dot af.

TESMAN.

Nej. ta-nk. — det skal Mi' morsomt! Men,
kaTc Hedda. Iivorledfs far dii sa fru lllvstcd hjem?
11 vad?

Ill iii)\.

A, det lilii' (Irr allid liid Inf.

Loviioiu;

(ser lien iiinJ lianiemel.

Fru Elvsted? Jeg kommer naturligvis igen og
henter hende, mærmere.i Sådan omkring ti-tiden, fru

Tesman? Passer drl?

HEDDA.

Ja visst. Det passer udmærket.

TESMA.N.

Nå, så er jo alting godt og vel. Men mig må
ihi ikke vente så tidligt, Hedda.

HFNRIK IBSENS i^AMI.EDE VÆBKEfi. VIII. 30
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HEDDA.

Å kæie, bli" <lu så længe
— så længe du bnre vil.

FRU ELVSTED

li iliilgt aiigsti.

Herr Løvborg,
—

jeg bier altså ber, til De kommer.

LØVBORG
(med halten i liåiideii).

Forstår sig, frue.

BKACK.

Og så gar forlystelsestoget, mine berrer! Jeg
baber, vi skal fa det livligt, som en viss skøn frue

siger.

HEDDA.

Ak, kunde så sandt den skonne fnic være usyn-

lig tilstede — !

BRACK.

Hvorfor usynlig?

UEDDA.

For at fa bore lidt af Deres uforfalskede livlig-

lieder, berr assessor.

BKACK

(ler).

Det vilde jeg dog ikke tilråde den skoinie IVuc

TESMAN
I ler ossa).

Nej, nu er du rigtig goil. Hedda! Tænk det!

BRACK.

Nå, farvel, farvel, mine damer!
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LOVBORG
I bukker til af:jke<]|.

Omkring ti-tiden allså.

(BRAfK. LØVBORG Og TESMAN går ud geniieiii forstuedøren. Sauilidigl
koninitr jierte fra bagvH-rclset med eii fttmlt lampe, som liiiii sælter prt

salonbordel, og går iid igeii samme vej.)

FRU ELVSTED

(iiar rejst sig og driver urolig om pa gulvet).

Hedda, — Hedda, — hvad skal dette her bli' lil!

iii:iJiiA.

Klukken ti.
- da kommer lian allsa. .leg ser

ham for mig. Med vinlov i hån-t. Hed og frejdig
—

FRL' ELVSTED.

.la, gid det var .sa rei.

HEDDA.

Og da, ser du. — da har han lat magten over

sig selv igen. Da er han •n fri inand for aljr sine

dage.

FHf F.I.VSTF.D.

A Gud, ja,
- dersom han har»; \ilde komme

således, som du ser ham.

niaiuA.

Således og ikke anderledes koiniMLf han! (rej-,er

sig og går nærmere.i T\ il (lu
|>å ham så længe du vil.

.Jeg tror på ham. (

>g nu skal vi prove
—

FUL' ELVSTED.

Der stikker nogi't under med dig. Hedda!

HEDDA.

Ja. der gor. Jeg vil for en eneste gang i mit

liv ha' magt over en menneskeskæhne.

30*
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FRU ELVSTED.

Hnr du da ikke det?

HEDDA.

Har det ikke — og har aldrig havt det.

FRL' ELVSTED.

Men over din niands da?

HEDDA. '

o

Jo, det var rigtignok niojen værd. A, dersom

du kunde forstå, hvor fattig jeg er. Og du skal ha'

lov til at være så rig! (sldr armene lideriskabeligt om hendo.)

Jeg tror. jeg svi'»'r håret a f dig alligevel.

FBU ELVSTED.

Slip mig! Slij) mig! Jeg er ræd for dig, Hedda!

BERTE

I
i <li)i'iibningen).

Thchordet er dækket inde i spisestuen, frue.

HEDDA.

Godt. Vi kommer.

FRU ELVSTED.

Nej, nej. nej! Jeg vil heller gå hjem alene!

Nu straks!

HEDDA.

Snak! Først skal du lå thevand, du lille tosse-

hode. Og så,
— klokken ti,

— så kommer Ejlert

Løvborg
— med vinløv i harel.

(Iiiiii drager fru elvsted iiæstcn med magt mod døråbningen.)
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(VæreUet lios tessians. F^drliii-uui-ni- lor derabningeii er trukket ^aiiinien.

Ligesd for glusiloreii. Liiiii|icii. iiicd en skn rin over, Lru-nder hnlvl ned-

skruet på bordet. I ovnen, livls dor slår alien. li.ir der vieret ild, suni

nu nii-Nten er udbiu'iidl.l

(KRU tLVSTEU indhvllet 1 et slort kiutletorkln-de og nied fudderne fiA eu

skummel, sidder tæt ved ovnen, lilbugesunken i lernestolen. HEnn.v ligger

ptiklædt sovende |>å sofaen infcl el lirppe over sig.)

KHU F.LVSTED

(efler et opiinid, retter si.' Iiurlii; i stolen og lytter sptendl. Derp.i syn-
ker hun igen tnel lilbagu og jamrer sagtet:

Kiuliiu ikke! — A Gud. — å Gud, — endiiii ikke!

(utHTK kommer \.ii--,,rnl listende ind gennem furstueduren. Hun luir et

brev i hånden.)

KKL ELVSTED

(vender sig og hvisker sptriidt):

Nå, — liar luT været nogen?

BERTE

(sngle):

Ja, litt netop var lar cii
pijjre

med dette brevet.

FRy ELVSTED

(hurtig, strækker hånden ud).

Et brev! Gi' niig det!
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BERTE.

Xej, det er iil floktorcn. frue.

FRU ELVSTED.

Ah så.

BERTE.

Det var frøken Tesmans pige, som var her med
det. Jeg lægger det her på bordet.

FRU ELV.STED.

Ja, gor det.

BERTE

(lægger brevet fru sigl.

Det er visst bedst jeg slukker lampen. For den

står og oser.

FRU ELVSTED.

Ja, sluk De. Det blir vel snart lyst nu.

BERTE

(sltikkerl.

Det er alt
ly.sf.

frue.

FRU ELVSTED.

Ja, lys dag! Og så endda ikke kommen hjem
—

!

BERTE.

A, Herregud,
—

jeg tænkte nok, at det vilde

gå så.

FRU ELVSTED.

Tænkte De det?

BEKTE.

Ja, da jeg så, at en viss mandsperson var kom-

men til byen igen, så — . Og tråk af med dem.

For den herren har en da hort nok om før i tiden.
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FUL' ELVSTED.

Tal ikke sii højl. De Viekker fruen.

BERTE

(ser mod suliifn oj; snkkeil.

Nej, Gud, — la' hende liare sove, slakker.

Skal jeg ikke lægge lidt niere i ovnen?

IHL EI.V.STED.

Tak. ikke fur nii;.^.

IlEHTE.

.la-ja da.

(Inni ^ar s.-i^lt* ii(i guiiiiciii fursliioiloreii.l

HEDDA

(vå};iuT vuil al ilnrcn lukkes og ser o\>).

Hvad er det — !

FRU ELVSTED.

Del VM I- hare pigen
—

HEDDA

(ser si;,' oiiil.

Ah, heriude — I Ja. nu liusker jeg jo
— (reU.i

slj» ii|i, sitltleiiiie pA sofaen, >lru-kker si;j; og (gnider ojneiie.) Hvad er

klokken. Thea?

FRU ELVSTED

(^er |ia sil nlirl.

Den er nu over syv.

HEDDA.

Hvad tid kom Tesnian.

FRU ELVSTED.

Han er ikke kommet.
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HEDDA.

Ikke kommet hjem endnu?

FRU ELVSTED

(rt'jser sig).

Her er slet ingen kommet.

HEDDA.

Og vi, som sad her og våged og vented hge til

khikken fire —

FRU ELVSTED

(vrider liiendi-i tie).

Og slig som jeg vented på ham!

HEDDA

(gisper og siger med liåndeii for niuiiden):

Ak ja,
— det knnde vi da ha" sparet os for.

FKU ELVSTED.

Fik du så sove lidt siden?

HEDDA.

A ja. .Jeg tror, jeg fik sove nok så hra'. Fik

ikke du?

FRU ELVSTED.

Ikke et ojeltlik. Jeg kunde ikke. Hedda! Det

var mig så rent umuligt.

HEDDA

(rpjser .sig og går lien irnod hende).

Så, så, så! Det er da ikke noget at ængste sig
for. Jeg skønner så godt, livorledes det hænger
sammen.

FRU ELVSTED.

Ja, hvad tror du da? Kan du sige mig det!
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HEDDA.

Na, det har naturligvis trukket gruelig længe
ud hos assessoren —

¥\W ELVSTED.

Å Gud, ja,
— det har det visst. Men allige-

vel —
HEDDA.

Og sa, ser du. sa har ikke Tesman villet konnne

hjem og gøre larm og ringe på midt om natten, (ler.i

Kanske ikke gerne villet vise sig heller — sAdan lige

ovenj)å et lysteligt lag.

FHU ELVSTED.

Men, kære. — liv<ir skulde han da va-re gat hen?

HF.DDA.

Han er naturligvis gat (»|»
til lanterne og har

lagt sig til at sove der. De liar jo hans t,'amle

værelse stående.

r It I EI.VSTED.

Nej. hus dem kan han ikke vtere. Vor nu nylig

kom der et hrev til ham iVa frøken Tesman. Der

ligger del.

HEDDA.

Så? (ser pa iiiiski ifieii.i Ja, det or såmæn fra tante

Julle egenhaMidig. Nå, så er han altså hle't igen hos

assessoren da. Og Ejlert Lovhorg. han sidder — med
vinløv i håret, og læser oj).

FRf ELVSTED.

A Hedda, du gar hare og snakker noget, som
du ikke selv tror på.

UEDUA.

Du er virkelig et lidet fårehode, Thea.
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FRU ELVSTED.

A ja, desværre, jeg er vol sagtens del.

HEDDA.

Og så dødelig tr;et som du ser iid.

FRU ELVSTED.

Ja, jeg er også dødelig træt.

HEDDA.

Nå, derfor skal du gøre, som jeg siger. Du ska

gå iiid i mit værelse og lægge dig lidt på sengen

FRU ELVSTED.

A Hej, nej.
—

jeg får så ikke sove alligevel.

HEDDA.

Jo visst gor dii så.

FliU LLVSTED.

Ja, men din mand nia da snart komme hjem
rni. Og så må jeg straks fa vide —

HEDDA.

Jeg skal nok sige dig til, når han kommer.

FRU ELVSTED.

Ja, lover du mig det. Hedda?

HEDDA.

Ja. i\rA kan du stole på. Gå da bare ind og
sov sålænge.

FHU ELVSTED.

Tak. Så vil jeg prøve på del da.

(Iiuii giir iiid giMinuiii lj;igvarel.<c'l.|

(HEDDA g.ir heil til iilusdoreii og Irækker f'orhæiij;eiie fr;i. Del fiilile dags-

lys fdliiei- iiid i sliicii. Deipå tager liuii fra skriveltDrilet el Ildet liånd-
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)rjl, ser sig i det og ordntT liarcl. ("lar sa lien lil forslueiloren og tryk-

ker på klokkekna]i|ien.)

IBCRTE kommer lidt i-ricr i doreii.l

BERTE.

Er det noget, som fruen onsker?

HEDDA.

Ja, De får lægge mere i ovnen. Jeg går her

g fryser.

BEHTE.

Jø.sses,
— straks i)a

iinien .skal lier lili* varmt.

lliuii raper gludenie samiiieii og lipgger et vedstykke iiid.l

BERTE

(^laiidser og lytterl.

Nu ringte det på gadedorm. frue.

HEDDA.

Så gå ml og luk
<>|>.

OvMtii skal jeg selv

orge for.

UEKTi:.

Det kommer suart i lirand.

(Iiuii glir Ull geiiiieiii lur.ituedureiil

lEDDA kimder \>å fodskaiiiiiieleii og lagger Uere vedstykker iiid i ovnen »

loKGEX TESMAN knnnuer efter et kort opludd ind fru forsloen, lian ser

riet og nogel alvorlig ud. Lister sig pa laspidserne lien iiiiod doiabni.i-

geii og vil sniiitte ind nielleni rorliirngeiie.»

HEDDA
I veil iivnen. ndi-ii ul se opi.

God morgen.

TESMAN
(vender sigl.

Heddal (koinnier imrniere I Meu i al vcrdeu, — cr

lu
(i|)|>e

så tidligtl Hvad?
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HEDDA.

Ja, jeg har været svært tidlig oppe idag.

TESMAN.

Og jeg, som var så viss pa, at du lå og S(

endnu! Tænk det, Hedda!

HEDDA.

Tal ikke så højt. Fru Elvsted ligger iude hos mi

TESMAN.

Er fru Elvsted ble"t her inat!

HEDDA.

•la, her kom jo ingen for ai lien te hende.

TESMAN.

Nej, i\ev gjorde vel ikke det.

IIKDUA

(lukker oviiscJoicii og rejser sig).

Nå, var det så morsomt hos assessoren?

TESMAN.

Har (hl været ængstelig for mig? Hvad?

HEDDA.

Nej, det kunde da aldrig falde mig ind. Me

jeg spurgte, om du havde havt det morsomt.

TESMAN.

Ja sAmæn. For én gangs skyld, så — , Me
mest i førstningen, synes nu jeg. For da læste E
lert op for mig. Vi kom jo over en time for tidlig— tænk det! Og Brack havde jo så meget at ordn^

Men så læste Ejlert.



478

HEDDA
(Sittter sig på hejre side nf bordell.

Nå? Lad mig så få høre —

TESMAX
(su-tler sig pik en tabiiret ved ovneiil.

Nej, Hedda, du kan aldrig tro. hvad det blir

r et værk! Det er visst næsten noget af det

ærkeligste, som i-r skrevet. 1\i'iik det I

HEDDA.

Ja. ja, del l)ryr jei; mi*,^ ikke om —

TESMAN

Jeg vil tilstå i-ii liiiir lur dii:. Hedda. Da lian

Lvde læst, — så kom der nogrt stygt over mig.

HEDDA.

Nogft stygt?

TESMAN.

Jeg sad og niisundte Kjlerl. at lian havde kun-

st skrive sådaiil iinirt-t. T;ink ilt-t. Heddal

HEDDA.

Ja, ja. jeg ta-nker jol

1ESMAN.

Og så vide, at lian. — nit'ti de tvner, som han

ir,
— desværre nok er roiit uforhederlig alligevel.

niCIlDA.

Du mener vel. at han liar mere livsmod end

i andre?

TESMAN.

Nej, Herregud,
— han kan sletikke holde made

nydelsen, ser du.
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HEDDA.

Og hvad blev A^\ så til — tilslut?

Ja. jes synes nu nærmest, at det måtte kak

et bakkanal, jeg. Hedda.

HEDDA.

Havde han rinJov i håret?

TESJ1A>.

Vinlov? Xej. det så jeg ikke noget til. \
han holdt en lang. forvirret tale for den kvinde. s

havde beåndet ham under arbejdet. Ja, således i

trykte han sig.

HEDDA.

Xævnte han hende?

TES3L\:c.

Ntj. A-' -
-' '^

ikke. Men je^ k ^•

tænke mig :i„ . :. ... .: det må være fru _ 2

Pas du på!

HEDDA.

Nå. — hvor skihes du så i... „«...

TES3fA5.

På vejen ind<:»ver. ^ i bre«i op,
— de si«iste

os. — -
'

'- Bradc gik også n
for at i-v ..^. ..

- - så. ser da. sa Wer

enige om at ft-.- oa. Ja. for han var

så rent overlastet

HEDDA.

JJ-3n T-*5^ ir.il »Tiif
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TESMAX.

Men nu kommer det mærkvitrdige. Hedda! Eller

let sørgelige, skuldf jeg vel heller sige. A, — jeg
kammer mig næsten — på P^jlerts vegne — for at

urtu,'lle det —
HEDt»A.

Na da. altså — ?

TE.-J.\IAN.

•Jo. mens vi gik sådan indover. ser du, sa Idev

eg tilfaldigvis lidt tilltage |tå vejen. Bare sådan et

)ar niinuHcis lid. — tænk det!

HEDDA.

•la. ja. Herregud, men — ?

TESMAN.

Og da jeg så skynder miic elter ile andre, —
•éd du sa, hvad jeg tinder i vejkanten? Hvad?

HEDDA.

Xe|, livor kiiii lill |eg vide det!

TESMAN.

Sig det endt-lig ikke til nogen. Hrdila. Horer
111 det! Lov mig det for Ejleits skvM. itnekkiT en

i.ikke i (liipirnnisluj; op af fr.ikkeloiniiun.j Tieuk, dll, — leg
andl d.-ttf lier.

HEDDA.

Er det ikke den pakken, som lian liavde med

sig her igår?

TESMA.N.

•Il», du. det er hele hans kosthare, uerstattelige

manuskript! Ug det havde han gået der og mistet
— uden at han mærked det. Tcenk dig hare, Hedda!

Så sorgeligt
—
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HEDDA.

Mon hvorfor gav du liaiii så ikko pakken igen
straks?

TESMAN.

Nej, det tnrde jeg da ikke gøre
—

i den for-

fatning, han var i
—

HEDDA.

Fortalte du ikke til nogen af de andre, at dii

havde fundet den heller?

TE8MAN.

A, langtfra. Det vilde jeg da ikke for
Ejlert.'-

skyld, kan du skønne.

HEDDA.

Der er altså ingen, som ved, at du liar Ejlcrl

Løvborgs papirer?

TESMAN.

Nej. Og det nia ingcni fa vide heller.

HEDDA.

Hvad talte du så siden med ham om?

TESMAN.

Jeg tik sletikke tale mere med ham, du. Foi

da vi kom ind i gaderne, så blev han og en to-trf

andre rent borte for os. Tænk det!

HEDDA.

Så? De har vel fulgt ham lijem da.

TESMAN.

Ja, de havde nok det, lod det til. Og Bracl^

gik også sin vej.
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HEDDA.

Og hvor har «lu så tumlet dig siden efter?

TESMAN.

Jo. jeg og nogea af de andre, vi tulgto op med
en af de lystige fyrene og dråk morgenkaffe der hos

ham. Eller uafkaifc nia det vel nærmest kaldes.

TIvad? Men når jeg nu bare liar hvilet mig en

smule — og så jeg kan tænke mi,:,', at Kjlert. stak-

ker, har fat sovet ud. så ma jeg indover til ham
med dette her.

IIKDKA

(stra-kker liiiml<-n eller |i.'ikki-ii).

Nej,
—

gi' det ikke fra dig! ikke straks, mener

jeg. Lad mig få læse drt forst.

TESMAN.

Nej, kære, snille Hedda, det tor jeg. ved (iud,

ikk.'.

nEDDA.

Tor «111 ikke?

TESMAN.

Nej.
—

l'«ir (III kan «l;i vel læiike «lig, hv«tr iful

fortvilet han Mir. iiar han vågner <jg savner manu-

skriptet. For han har ingen afskrift af d«'t. må du

vide! Det sa' han selv.

HEDDA
(SHF likesom liirskeinle på hainl.

Kan (la ikke sligt noget skrives om igen? Så-

dan en gang til.

TESMAN.

Nej. del tror jeg aldrig vilde gå. For heandel-

sen, — ser du —
HENRIK IBSENS SAMLEDE VÆRKKI!. Vill. 31
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HEDDA.

Ja, ja,
—

just det er det vel — (hi^nkasiende.) Men
det er sandt, — her ligger et brev til dig.

TESMAN.

• Nej, ta'nk — !

HEDDA

(rækker hnni det).

Del kom tidlig imorges.

TESMAN.

Fra tante Julle, du! Hvad kan det være? (iwgjrei-

jiapirpakken på iIhii anden tabnrot, abner brevet, lober del igenneiii nj;

springiT op.) A Hedda, — hun skriver, at den stakkers

tante Rina ligger på sit sidste!

HEDDA.

Det var jo at vente.

TESMAN.

Og at hvis jeg vil se hende endnu en gang, så

må jeg skynde mig. Jeg vil straks springe derind.

HEDDA

(undertrykker et siiiill.

Vil dii springe også?

TESMAN.

Å, kæreste Hedda, — om du kunde overvinde

dig til at følge med! Tænk det!

HEDDA

(rejser sig og siger træt og afvisende).

Nej, nej, bed mig ikke om sligt noget. Jeg vil

ikke se på sygdom og død. Lad mig få være fri

lor alt det, som stygt er.
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TESMAN.

Ja, Herregud da — ! (farer ..mkiiug.i Min hat — ?

Min (jverfrakke — V Nå, i forstuen — . Jeg vil da

inderlig hah*'. at jeg ikke kommer for sent. Hedda?
Hvad*:»

HEDDA.

A, bare spring, så —
iBERTt kommer i i'orstuedoreii.1

BEKTE.

Assessor Brack slår udenfor og spør", om hau

må komme ind.

TESMAN.

På denne lid! Nej, nu kan jeg umulig ta' imod
ham.

HEDDA.

Men jeg kan. iiii bebte.i Bed assessoren komme.

(BEKTE gar. I

HEDDA

lliurli^l, liviskeiiilel.

1'akken, Tesman!

(hun griber tien fi;i l.iliiircHi-ii.i

TF.SMAN.

Ja. giv mig den!

HEDDA.

Nej, nej, jeg gemmer den lur dig sukenge.

lluiii gnr hen til skrivebordet og stikker den ind i bogreolen. tesman

står i hastværk og kun ikke fu handskerne pu.l

(ASSESSOR BRACK kommer ind fru foi-stuen.|

HEDDA

(nikker til huml.

Nå. De er rigtignok en morgenfugl.
ai*
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BRACK.

Ja, synes De ikke det? (til tesman.i Skal De

også lid på farten?

TESMAN.

Ja, jeg må nødvendigvis ind til tanterne. Tænk,
— den syge, hun ligger for døden, stakker.

BRACK.

Å Herregud, gor hun det? Men så må De

endelig ikke la' Dem opholde af mig. I et så alvor-

ligt ojehlik
—

TESMAN.

Ja, jeg må virkelig løbe — . Farvel! Farvel!

(lian skynder sig mi gennein forstuedøren.)

HEDDA

(går nærmere).

Det har nok va-ret mere end livligt hjemme hos

Dem inat, herr assessor.

BRACK.

Jeg er såmæn ikke kommen af klæderne, fru

Hedda.

HEDDA.

Ikke De heller?

BRACK.

Nej, som De ser. Men hvad har så Tesman
fortalt om nattens oplevelser?

HEDDA.

Å, noget kedeligt noget. Bare det, at de havde

været oppe og drukket kaife etsteds.
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BRACK.

Det kaflelag har jeg alt rede på. Ejlert Løv-

borg var nok ikke med der, tror jeg?

HEDDA.

Nej, de havde fulgt ham hjem forindeii.

BRACK.

Tesman også?

1 1 KODA.

Nej, men et par andre, sa" han.

BRACK
(sriiilcri.

.lorgen Tesman t-r virkelig en troskyldig .sja-l,

iVu Hedda.

nEDDA.

.la. (let v«'tl tind han er. Men stikker der da

iiogfl under?

HHACK.

.la, del er ikki' iiit luv det.

nEDDA.

Nå da! Lad o.s .sætte o.s. kitre asssessor. Så
tortæller De bedre.

(Iitiii sælter sig \ed veiislre side af bortlei, iikack vlmI lun^siilen i nær-

lieden iif liemle.l

HEDDA.

Nå da altså?

BRACK.

Jeg havde særlige grunde til at efterspore mine

gæsters
—

eller, rigtigere sagt, en del af mine gæ-
sters veje inat.
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HEDDA.

Og imellem dem A'ar kanske Ejlert Løvborg også?

BRACK.

Jeg må tilstå — han var det.

HEDDA.

Nu gør De mig virkelig begærlig
—

BRACK.

Véd De. hvor han og et par af de andre til-

bragte resten af natten, fru Hedda?

HEDDA.

Gar det an at fortælle det, så gør så.

BRACK.

Bevar's, det kan godt fortælles. Jo, de indfandt

sig i en særdeles animeret soirée.

HEDDA.

Af det livlige slags?

BRACK.

Af det allerlivligste.

HEDDA.

Lidt mere om dette her, assessor —

BRACK.

Lovborg havde fåt indbydelse i forvejen, hau

også. Jeg vidste fuld besked om det. Men da havde

han afslat at komme. For nu har han jo iført sig

ot nyt menneske, som De véd.

HEDDA.

Oppe hos fogden Elvsteds, ja. Men .så gik hau

altså alligevel?
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BRACK.

Ja, ser De. fru Heddn, — sa kommer uhekligvis
nndfn over liam op|ie lios mig i aftes —

HEDDA.

.la. «ler l»lev han
j»» beåndet, hører jeg.

bra<;k.

I temmelig voldsom grad beclndet. Xå, så kom
lian vel på andre tanker, kan jeg tro. For vi mands-

[xTSoner. vi er desværre ikke altid så principfaste.
S(im vi burde være.

hedda.

A. 1) v danner da vis.sl en imdlagelse, assessor

Brack. Men l,o\borg altså — ?

niJACK.

•la, kort og godt,
— enden blev, at ban bavned

trokcn Dianas sab»ner.

HEDDA.

l''rokt'n Dianas?

liKACK.

Det var Iroken Diana, som gav soiréen. For

en ndvalgl kreds ;ir vcnindtr og beundrere.

HEDDA.

El' del en rodliarct en?

BliACK.

Netoj).

HEDDA.

Sådan rn slags
—

sangerinde?

BKACK.

Å ja,
— det også. Og derbos en vældig jæger-
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inde — for herrerne, — fru Hedda. De har visst hørt

tale om hende. Ejlert Løvborg var en af hendes

varmeste beskyttere
—

i sine velmagtsdage.

HEDDA.

Og hvorledes endte så dette her?

BRACK.

Mindre venskabeligt, lader det til. Frøken Diana

skal fra den ømmeste modtagelse være gået til hånd-

gribeligheder
—

Imod Løvborg

irroDA.

BRACK.

Ja. Han beskyldte hende eller veninderne for

at ha' bestjålet ham. Han påstod, at hans tegnebog
var ble't borte. Og andre sager også. Kort sagt,

han skal ha" gjort et morderligt spektakel.

HEDDA.

Og hvad førte så det til?

BRACK.

Det førte såmæn til almindehg hanekamp mel-

lem både damer og herrer. Heldigvis så kom da

endelig politiet tilstede.

HEDDA.

Kom politiet også?

BRACK.

Ja. Men det blir nok en dyr spas for Ejlert

Løvborg, det gale menneske.

HEDDA.

Nå!
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BRACK.

Han skal ha" gjort voklsoiii modstand. Skal

ha' slåt eii af konstahlerne pa oiet og revet hans

frakke istykker. Sa matte, han da med på stationen

også.

HEDDA.

Hvoraf véd De nu alt dette?

BRACK.

Fra
|)(>litiet selv.

HEDDA
(SIT lifn for sigl.

Således er det altså gåt for sig. Da har han

ikke havt vinlov i håret.

nHAi K.

Vinlov. fill 1 1 ('(Ida?

HEDDA
l:3lar over i luiienl.

Men sig mig nu, assessor. — hvorfor går De

egentlig sådan og sporer og spejder cfter Ejlert Lov-

horg?

BHACK.

For (let foiste kan det da ikke være mig så

ganske ligegyldigl. om det uplyses ved forhørerne,

at lian kom lige fra mig.

HEDDA.

Blir der altså forhorer også?

BHACK.

Forstår sig. For resten så tik nu det endda

være for hvad det var. Men jeg synes, at jeg, som
ven af huset, pligted at skafTe Dem og Tesman fuld

oplysning om hans natlige bedrifter.
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HEDDA.

Hvorfor egentlig det, assessor Brack?

BRACK.

Jo, fordi jeg har en levende mistanke om, at

han vil hriige Dem sum et slags skærmhræt.

HEDDA.

Nej, men hvor kan De da falde pa sligt noget I

BRACK.

A Herregud,
— vi er da ikke blinde, fru Hedda.

Se De bare til! Denne fru Elvsted. hun rejser så-

mæn ikke så snart fra byen igen.

HEDDA.

Nå, skulde der være noget imellem de to, så

er der vel så mange andre steder, hvor de kan

mødes.

BRACK.

Ikke noget hjem. Ethvert anstændigt hus vil

fra nu af igen være lukket for
l']jlert Løvborg.

HEDDA.

Og så bor uiil også være, mener De?

BRACK.

Ja. Jeg tilstår, det vilde falde mig mere end

pinligt, om denne herre fik fast indpas her. Om han,

som en overflødig
—

og en uvedkommende — skulde

trænge sig ind i
—

HEDDA.

— ind i trekanten?

BRACK.

Netop. Det vilde for mig være det samme, som
at bli' hjemløs.
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HEDDA
(ser smilende på liiiii)!.

Allsa. — fneste hane i kurven. — det er

Deres mål.

BKACK
tii)kker laii^Monit n^ sipnkcr sterainenl.

Ja. det er mit mål. Og det mål vil jeg kænipe
for — med alle de midler, jeg har til min rådighed.

IIEUUA

(idel smilet vigerl.

De er visst et farligt menneske, — når det kom-

mer til stykket.

BRACK.

Tror De det V

HKD1» A.

.la. jeg hfgynder at tro det nu.
(.)g jeg er

hjerteglad
—

sålænge De ikke i nogen made har hals

og hånd ovn- mig.

HKA(.K

iler tvetydiptl.

.la-ja. tru Hedda. — De kan kanske ha' ret i

det. Hvem véd, om jeg ikke i så fald var mand
for al linde på håde det ene og det andet.

HEDDA.

N«'j. men hor nu lier. assessor Braekl Det er

j(i
ua'sten som om De sidder og truer.

BHACK

Irejser sigl.

A. langtfra! Trekanten, ser De, — den hør

helst hefæstes og forsvares i frivillighed.
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HEDDA.

Det mener jeg også.

BRACK.

Ja, nu har jeg altså fåt sagt, hvad jeg vilde.

Og så får jeg se at komme indover igen. Farvel,
fru Hedda!

(han går mod glasdøren.)

HEDDA

(rrjser sig).

Går De gennem haven?

BRACK.

Ja, for mig er det kortere.

HEUOA.

Ja, og så er det jo en hagvej også.

BRACK.

Meget sandt. Jeg har ikke noget imod bagveje.
Til sine tider kan de være nokså pikante.

HEDDA.

Når der skydes med skarpt, mener De?

BRACK

(i doren, ler til liende).

A, man skvder da vel ikke sine tamme kurv-

haner!

HEDDA

(ler også).

Å nej, når man ikke har flere end den ene,

så —
(de nikker, under latter, til alsked. Han går. Hun lukker døren efter

hum.)
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(HEDDA slår en sluiid ulvorlisr og ser iid. Derpå går hun hon og kikker

ind gennem forhænget på b.igvæggen. Går så til skrivebordet, tager

Løvborgs pakke frem fra reoh'n og vil blade i jiapirerne. Bertes stemme
hores højrostet ude i forstuen, iiedua vender sig og lytter. Lukker så

luirtigt pakken ned i skutTen og lægger neglen på skrivetojet.)

(EJLERT LovBoiiG nied overfrakken pa og med hatten i hånden, river for-

stuedoren op. Han ser nogel forvirret og ophidset ud.)

LØVBORG
(venilt mod forstuen I.

Og jeg siger Dem. jeg mti og skal ind! Se så!

(lian lukker døren, vender sig, ser hedda, behersker sig straks og hilser.)

MEDDA
(ved skrivebordet I.

Nå, herr Lovborg, «Jet er lovlig .><ent De kom-
mer eftor Tliea.

LOVBORG.

Riler lovlig tidlig jeg kommer ind til Dem. Jeg
l)e'r Dem undskylde.

HEDDA.

Hvoraf v^d De. at liuii er lios n^.ig endnu?

LØVBORG.

Det Idev sagl i hendes logis, at linn liavdc

været ude lide natten.

HEDDA

(går lil salonbordel '.

Kunde De mærke noget på folkene, da de sa' det?

LOVBORG

(ser sporgemle på hende).

Mærke noget på dem?

HEDDA.

Jeg mener, om det lod til, at de tænkte sig
sådan et og andet ved det?
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LØVBORG

(forstår pludselig I .

A ja, det er jo også sandt! Jeg trækker hende

ned med mig! For resten kunde jeg ikke mærke

noget.
— Tesman er vel ikke stat op endnu?

HEDDA.

Nej,
—

jeg tror ikke —

LØVBORG.

Når kom han hjem?

HEDDA.

Svært sent.

LØVBORG.

Fortalte han Dem noget?

HEDDA.

Ja, jeg hørte, at der havde været rigtig muntert

hos assessor Brack.

LØVBORG.

Ikke noget andet?

HEDDA.

Nej. jeg tror ikke det. For resten var jeg så

gruelig søvnig
—

(fru elvsted kommer iiid geniiein forhængene på bagvaeggen.J

FRU ELVSTED

(hen imod ham).

Ah, Løvborg ! Endelig
—

!

LØVBORG.

Ja, endelig. Og for sent.
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FKU ELVSTED

(ser i angst pa haml.

Hvad er for sent?

LOVBORG.

Alt er for sent mi. Med mig er det ude.

FRU ELVSTED.

A
iicj, nej,

—
sig ila ikkr det!

LØVBORG.

Dii vil selv sige det samme, når du far liort —

FRU ELVSTED.

Jeg vil ikke hør»; nogetl

HEDDA.

De ønsker kanske helst at tale alene med lieiide?

For så går jeg.

LØVBORG.

Nej hliv, — De også. Jeg l)e'r Dem om det.

FRU ELVSTED.

Ja. imn
jeLC vil ikke høre nngd, siger jeg!

LØVBORG.

Det er ikke nallens eventyr, eg vil tale nm.

FRU ELVSTED.

Hvad er det så — ?

LØVBORG.

Det er om det. at vore veje ma skilles nu.

FRU ELVSTED.

Skilles!
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HEDDA

(uvilkårligt).

Jeg vidste det!

LØVBORG.

For jeg har ikke mere brug for dig. Thea.

FRU ELVSTED.

Og det kan du stå her og sige! Ikke mere hrug
lor mig! Jeg skal da vel hjælpe dig nu som før?

Vi skal da vel bli' ved at arbejde sammen?

LØVBORG.

Jeg agter ikke at arbejde herefterdags.

FRU ELVSTED

(i sel vopgi velse).

Hvad skal jeg så bruge mit !iv til?

LØVBORG.

Du får [.røve på at leve livet, som cm du al-

drig liavde kendt mig.

FRU ELVSTED.

Men det kan jeg jo ikke!

LØVBORG.

Prov om du kan, Thea. Du får rejse hjem igen
—

FRU ELVSTED

(i oprorl.

Aldrig i denne verden! Hvor du er, der vil jeg

Også være! Jeg la "r mig ikke således forjage! Jeg
vil være her tilstede! Være sanmien med dig, når

bogen kommer.

HEDDA

(lialvliojt, i spacndingl.

Ah, bogen,
—

ja!
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LØVBORG
(ser p;i hende).

Min og Theas bog. For det er den.

FRU ELVSTED.

Ja, det foler jeg, at den er. Og derfor så har

jeg også ret til at være hos dig, når den kommer

Jeg vil se
|)ci,

at der strøes agtelse og ære over dig

igen. Og glæden,
—

glæden. den vil jeg dele med dig.

LØVBORG.

Thea, — vor bog kommer aldrig ud.

HEDDA.

Ah!

FRU ELVSTED.

Kommer den ikke!

LØVBORG.

Kan aldrig komme.

FRU ELVSTED

(i aiigstfiild anelse).

Løvborg,
— hvor bar du gjort af hæfterne!

HEDDA

(ser sptcodt på hum).

Ja, hæfterne — ?

FRU ELVSTED.

Hvor bar du dem!

LØVBORG.

Å, Thea, — spor' mig helst ikke om det.

FRU ELVSTED.

Jo, jo, jeg vil vide det. Jeg bar ret til at få

vide det straks.

HENRIK IBSENS .«AMLEDE VÆRKER. VIII. 32
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LØVBORG.

Hæfterne — . Nu vel da,
— hæfterne, dem har

jeg revet i tusend stykker.

FRU ELVSTED

(sk riger).

A nej, nej
—

!

HEDDA

(uvilkiirligt).

Men det er jo sletikke — !

LØVBORG

(ser på hende).

Ikke sandt, tror De?

HEDDA

(fatter sig).

Jo vel. Naturligvis. Når De selv siger 'det.

Men det lød så urinieligt
—

LØVBORG.

Sandt alligevel.

FRU ELVSTED

(vrider hænderne).

A Gud, — å Gud, Hedda, — revet sit eget værk

istykker !

LØVBORG.

Jeg har revet mit eget liv istykker. Så kunde

jeg vel rive mit livsværk også
—

FRU ELVSTED.

Og det har du altså gjort inat!

LØVBORG.

Ja, hører du. I tusend stykker. Og strød dem
ud i fjorden. Langt ude. Der er i alle fald friskt
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saltvand. Lad dem drive i det. Drive for strøm og
vind. Og om en stund så .synker de. Dybere og
dybere. Ligesom jeg, Tbea.

FR f ELVSTED.

Véd du vel, Løvborg, at dette her med bogen
—

.

mine dage vil d

dræbt et lidet barn.

Alle mine dage vil det stå for mig, som nm dii havde

LØVBORG.

Du bar ret i «let. Det er som et slags barne-

mord.

FRU ELVSTED.

Men hvor kunde du .så — ! Jeg havde jo også
min (id i barnet.

HEDD.^

Inæslen lydlostl.

Ah, barnet —

FRU ELVSTED

(ilndcr liinutl.

Forbi allså. Ja, ja, nu går jeg. Hedda.

HEDDA.

Men du rejser da vel ikke?

FRU ELVSTED,

Å, jeg véd ikke selv. hvad jeg gor. Nu er al-

ting morkt foran mig.

(hun gar ud geDnem forstiiedoren.l

HEDDA

(står og venter lidt).

De vil altså ikke folge hende hjem, berr Løv-

borg ?

32*
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LØVBORG.

Jeg? Gennem gaderne? Skulde kanske folk se.

at hun gik sammen med mig?

HEDDA.

Jeg véd jii ikke. hvad der ellers er gåt for sig

inat. Men er det da sa rent uopretteligt?

LØVBOUr,.

Det blir ikke ved denne nat alene. Jeg véd det

så sikkert. Men så er der det, at jeg gider ikke

leve den slags liv heller. Ikke nu pånyt. Det er

livsmodet og livstrodsen, som hun har knækket i mig.

HEDDA

(ser frem for sig).

Den sode lille tosse har havt sine fingre i en

menneskeskæhne. (ser pa ham.i Men at De kunde være

så hjerteios imod hende alligevel?

LØVBORG.
o

A, sig ikke, at det var hjerteløst!

HEDD.\.

Gå hen og odelægge, hvad der har fyldt hendes

sind gennem lange, lange tider! Det kalder De ikke

hjeitelost!

LØVBORG.

Til Dem kan jeg sige sandheden. Hedda.

HEDDA.

Sandheden?

LØVBORG.

Lov mig først,
—

gi' mig Deres ord på, at hvad

jeg nu betror Dem, det får Thea aldrig vide.
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HEDDA.

Det har De mit ord på.

LGVBORG.

Godt. Så vil jeg da sige Dem, at det ikke var

sandt, hvad jeg stod her og fortalte.

HEDDA.

Det om hæfterne?

LØVBORG.

Ja. Jeg har ikke revet deni istykker. Ikke

kastet dem i fjorden heller.

HEDDA.

Nej, nej
—

. Men — hvor er de da?

LOVBORG.

Jeg har ødelagt dem alligevel. I himd og grund.
Hedda!

HEDDA.

Dette her forstår jeg ikke.

LOVHOKG.

Thea sa', at det. jeg havde gjorf. det stod for

hende som et barnemord.

HEDDA.

Ja, — så sa' hun.

LØVBORG.

Men det, at dræhe sit ham. — det er ikke det

værste, en far kan gore imod det.

MEDDA.

Det ikke det værste?
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LØVBORG.

Nej. Det vnr det værste, jeg vilde skåne Thea
for at høre.

HEDDA.

Og hvad er så dette værste?

LØVBORG.

Sæt nu. Hedda, at en niand, — sådan henad

morgenstunden,
— efter en forvildet, gennemsviret

nat kom hjem til sit harns mor og sa': hør du,
—

jeg har været der og der. På de og de steder. Og
jeg har havt vort barn med mig. På de og de ste-

der. Barnet er kommet væk for mig. Rent væk.

Pokker véd, hvad hænder det er fahlet i. Hvem der

har havt sine fingre i det.

HEDDA.

Ah, — men til syvende og sidst, så — så var

da dette her hare en bog
—

LØVBORG.

Theas rene sjæl var i den bog.

HEDDA.

Ja, jeg forstår det.

LØVBORG.

Og så forstår De vel også, at mellem hende og

mig er der ikke fremtid foran.

HEDDA.

Og hvad vej vil De så gå?

LØVBORG.

Ingen. Bare se til at få ende på det altsam-

men. Jo for jo heller.
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HEDDA

(et skridt nærmere).

Ejlert Løvborg,
— hor nu lier — . Kunde De

ikke se til, at - at det skede i skønhed?

LØVBORG.

I skønhed? (smilen Med vinløv i håret, som De
før i tiden tænkte Dem —

HEDDA.

A nej. Vinløvet. — det tror jeg ikke luMiger på.
Men i skønhed alligevcll For én gangs skyld!

—
Farvel! De skal gå nu. Og ikke komme her oftere.

LØVBORG.

Farvel, frue. Og hils Jørgen Tesman fra mig.
(Iiaii vil };!i.|

HEDDA.

Nej vent! En erindring fra mig skal De da ta'

med Dem.

(hun glir hen til skrivebordet og Abiier skufTen og pistolknssen. Kommer
s& hen i;;en til lovbokg med eii af pistolerne I

LØVHORG

(ser jiii hendel.

Den der? Er det erindringen?

HEDDA
(nikker lun^sonitl.

Kan De kende den igen? Den har engang været

løftat imod Dem.

LØVBORG.

De skulde ha' hrugt den dengang.

HEDDA.

Se der! Brug De den nu.
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LOVBORG

(stikker pistolen i brystlommen).

HEDDA.

Og så i skønhed, Ejlert Løvborg. Lov mig
bare det!

LØVBORG.

Farvel, Hedda Gabler.

(han går ud gennem forstuedøren.)

(HEDDA lytter en slund ved doren. Derpå går hun hen til skrivebordet

og tager pakken med manuskriptet frem, kikker lidt ind i omslaget,

drager nogle af bindene halvt ud og ser på dem. Så går hun med det

hele hen og sætter sig i laenestolen ved ovnen. Pakken har hun på
skedet. Lidt efter åbuer hun ovnsdoren og derofter også pakken.)

HEDDA

(kaster et af liæfterne iud i ilden og hvisker hen for sig):

Nu brænder jeg dit barn. Thea! — Du med
krushåret! (kaster et par hæfter til i ovnen.) Dit Og Ejlert

Løvborgs barn. (kaster det ovrige ind.) Nu brænder, —
nu brænder jeg barnet.
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(Saniiiie xn-relser hos tesuans. Det er aften. Selskabsværelset ligger i

inorke. Bagværelset er belyst af hætigelampen over bordet derinde.

Forhængene for glasdøren er trukne til.)

(HEDDA, sorlklædt, driver om pa gulvet i del merke værelse. Kommer
su ind i biigvwrelset og gar henover mod venstre side. Der hores nogle

akkorder fra pianoet. Sa kommer hun frem igen og går ind i selskabs-

værelset )

IBERTt kommer fra hojre side gennem bagværelset med en tændt lampe,
som hun stiller pa bordet foran hjornesufaen i salunen. Ilendes øjne er

forgra'dte, og hun har sorte baud pa kappen. Gar stille og varsomt ud

fil liojre. HEDDA gar hen til glasdoren, letter forhænget lidt tilside og
ser ud i murket I

iKorl efter kommer froren tesmak, sorgeklædt, med hat og slor ind fra

forstuen hedda gt\r hende imede og rækker hende hånden.)

FRØKEN TESMAN.

Ja, Hedda, her kommer jeg i sorgens farver.

For lui har d;i min slakkers søster endelig stridt ud.

HEDDA.

Jeg véd det allerede, som De vel ser. Tesraan

sendte et kort ud til mig.

FROKEN TESMAN.

Ja, han lovte mig jo det. Men jeg syntes da

alligevel, at til Hedda. — her i livets hus, — her

måtte jeg da melde døden selv.
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HEDDA.

Det var meget venligt af Dem.

FRØKEN TESMAX.

A, Rina skulde bare ikke gåt bort netop nu.

Heddas hus skulde ikke bære sorg i denne tid.

HEDDA

(afledeode).

Hun døde jo så stille, frøken Tesman?

FRØKEN TESMAN.
O

A, så dejligt,
— så fredeligt løste det sig op for

hende. Og så den usigelige lykke, at hun fik se

Jørgen engang til. Og fik sige ham rigtig farvel. —
Er han kanske ikke kommen hjem endnu?

HEDDA.

Nej. Han skrev, at jeg ikke måtte vente ham
så snart. Men sæt Dem da ned.

FRØKEN TESMAN.

Nej tak. kære — velsignede Hedda. Jeg vilde

nok gerne. Men jeg har så liden tid. Nu skal hun

stelles og pyntes så godt jeg kan. Rigtig pen skal

hun komme i sin grav.

HEDDA.

Kan ikke jc^g hjælpe med noget?

FRØKEN TESMAN.

A, tænk da aldrig på det! Sligt noget må ikke

Hedda Tesman ta' sine hænder i. Og ikke fæste

sine tanker ved heller. Ikke i denne tid, ikke.

HEDDA.

A, tankerne, — de lar sig ikke sådan mestre —
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FROKEN TESMAN
( vfdblivendel.

Ja, Herregud, så går det i verden. Hjemme hos

inig skal vi nu sy lintøj til Rina. Og her skal vel

også snart syes, kan jeg tænke. Men det blir af et

andet slags, det, — Gud ske lov!

(JØRGEN TESMAN koimner ind genaem forstuedøren. I

1IEDD.\.

Nå, det var da godt, du endelig kom engang.

TESMAN.

Er du her, tante Julle? Hes Hedda? Tænk det!

FHOKE.N TES-MAN.

Jeg viKk- just til at gå igen, min ka're gut.
Nå. fik du så udrettet alt det, du lovte mig?

TESMAN.

^*^\' j^o ^^ virkelig ræd. jeg har glemt halv-

parten, du. Jeg far springe ind til dig imorgen igen.
For idag er mit hode sa rent fortuiiilot. Jeg kan
ikke hcjkie lankerne sanunen.

FROKEN TESMAN.

Men. snille Jørgen, du må da ikke ta* det pa
den vis.

TESMAN.

Så? Hvorledes da. mener du?

FHOKEN TESMAN.

Du skal være glad i sorgen. Glad for det. som
sket er. Ligesom jeg er det.

TESMAN.

A ja. ja. Dm tænker på tante Rina, du.
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HEDDA.

Det blir ensomt for Dem nu. frøken Tesman.

FRØKEN TESMAN.

I de første dagene, ja. Men det kommer vel

ikke til at vare så længe, vil jeg håbe. Salig Rinas

lille stue skal da ikke slå tom, véd jeg!

TESMAN.

Så? Hvem vil du da skal flytte ind i den?
Hvad?

FRØKEN TESMAN.

A, der findes altid en eller anden syg stakker,

som trænger røgt og pleje, desværre.

HEDDA.

Vil De virkelig ia' sligt kors på Dem igen?

FRØKEX TESMAN.

Kors! Gud forlade Dem, barn, — det har da

ikke været nogct kors for mig.

HEDDA.

Men om der nu skulde komme et fremmed

menneske, så —

FRØKEN TESMAN.

A, med syge folk blir en snart venner. Og jeg
behøver da så sart at ha' nogen at leve for, jeg

også. Nå, Gud ske lov og tak, — her i huset turde

vel også bli' et og andet at ta' hånd i for en gam-
mel tante.

HEDDA.

A, tal bare ikke om vort.
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TESMAN.

Ja, tænk. hvor dejligt vi tre kunde ha' det

sammen, dersom —
HEDDA.

Dersom — ?

TESMAN

(urolig).

Å, ikke nuget. Det ordner sig vel. Lad os

l.åhe def. Hvad?

FROKEN TESMAN.

Ja, ja.
I to har nok noget at snakke sanunen.

kan jeg skønne. (smiier.i Og Hedda har kanske også

noget at fortælle dig, Jorgen. Farvel! Nu må jeg

lijem til Rina. (vencler sig ved deren.» Herregud, hvor

underligt at tænke sig! Nu er Rina hade hos mig

og hos salig Jochum.

TESMAN.

Ja, tænk det, tante Julle! Hvad?

(Fil ØK EN TESMA.s går tid ^eniieiii furstueduren I

HEDDA

(folger TESMAN koldt O)^ forskende med ojneiiel.

Jeg tror inesten, dodsfaldet går dit; uitTH lij

hjertet end hende.

TES.MAN.

Å, det er ikke dødslaldet alene. Det er Ejlert,

som jeg er sa inderlig urolig for.

HLDDA

(hurligU.

Er der noget nyt med ham?

TES.MAN.

Jeg vilde lobet op til ham i eftermiddag og

sagt ham. at manuskriptet var i god behold.
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HEDDA.

Nå? Traf du ham så ikke?

TESMAN.

Nej. Han var ikke lijenime. Men bagefter så

mødte jeg fru Elvsted, og hun fortalte, at han havde

været her tidlig imorges.

HEDDA.

.Ja straks efter at du var gåt.

TESMAN.

Og han skal jo ha' sagt, at han havde revet

manuskriptet istykker. Hvad?

HEDDA.

Ja, han påstod det.

TESMAN.

Men, Herregud, så har han jo været rent sinds-

forvirret! Og så turde du vel sagtens ikke gi' ham
det tiibage heller. Hedda?

HEDDA.

Nej, han fik det ikke.

TESMAN.

Men du sa' ham da vel, at vi havde det?

HEDDA.

Nej. (hurtigt.) Sa' du kanske det til fru Elvsted?

TESMAN.

Nej, det vilde jeg ikke. Men til ham selv skulde

du ha' sagt det. Ta^nk, om han i fortvilelse går
hen og gør en ulykke på sig! Lad mig fa manu-

skriptet. Hedda! Jeg vil springe ind til ham med
det straks. Hvor har du pakken?
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HEDDA
(kol(i og iibevægelij;, stoltet til læiiestolen).

Jeg har den ikke mere.

TE.SMAN.

Har du den ikke! Hvad i al verden mener du

med del!

HEDDA.

Jeg har brændt det op
— alt sammen.

TESMAN
(farer o|) i skræk).

Brændt! Hrandt Ejlorts manuskript!

HEDDA.

Skrig ikke så. Tjenestepigen kunde gerne
hore dig.

TESMAN.

Brændt! Men du godt-ste Gud —
! Nej. nej,

nej,
— delte er rent uumligt!

HEDDA.

Ja, det er nu så aliig(!vel.

TESMAN.

Men véd du da selv, hvad du der iiar gjort.

Hedda! Det er jo idovlig omgang med hittegods.

Tank det! Ja, spør' du hare assessor Bratk, sa

skal (hl la hore.

HEDDA.

Det er visst rådeligst, at du ikke taler om del,
— hverken til assessoren eller til nogen anden.

TESMAN.

Men hvorledes kunde du da gå hen og gøre

noget så uhort! Hvorledes kunde sligt falde dig
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ind? Hvorledes kunde det komme over dig? Svar

mig på det. Hvad?

HEDDA

(undertrykker et næsten umærkeligt smil).

Jeg gjorde det for din skyld, Jørgen.

TESMAN.

For min skyld!

HEDDA.

Da du kom hjem imorges og fortalte, at han

havde læst for dig
—

TESMAN.

Ja, ja, hvad så?

HEDDA.

Da tilstod du, at du misundte ham det værk.

TESMAN.

A Herregud, det var da ikke så bogstavelig ment.

HEDDA.

Alligevel. Jeg kunde ikke tåle den tanke, at

nogen anden skulde stille dig i skyggen.

TESMAN

(i ndbrud, niellem tvil og glæde).

Hedda, —
å, er det sandt, hvad du siger!

—
Ja-men, —

ja-men
—

på den slags made har jeg

aldrig mærket din kærlighed før. Tænk det!

HEDDA.

Nå, så er det bedst du får vide da — at just
i denne tid — (hefiigt. nibrydoiuie.) Nej. nej,

— du kan

spørge dig for hos tante Julle. Så gir hun dig nok

besked.
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TESMAN.

A, jeg tror næsteii jeg forstår dig, Heddal isi.n

iiænderne sammen. ) Ncj . Herregud, ilii. — skulde det
være muligt! Hvad?

HEDDA.

Skrig da ikke .så. Pigen kan hore dig.

TESMAN
(leende i overstadig glæde).

Pigen! Nej. du er virkelig kostelig, du. Hedda!

Pigen.
— det er

j(» Berle, det! Jeg vil selv ud og
forhelle det til Berle.

HEDDA

(knuger lia-nderne sum fortviletl.

A. jeg forgår,
—

jeg forgår i alt dette her!

lESMAN.

I hvad f(.i- n.igct. Hedda? Hvad?

HEDDA
( koldt, belicrsket).

1 alt dette — lojerlige,
—

Jorgen.

TES.MAN.

Løjerligt? At jeg er så sjæleglad. Men allige-
vel . Kaiiskf! det ikke er værdt. at jeg siger noget
til Berte.

HEDDA.

A jo,
— hvorfor ikke det også?

TESMAN.

Nej. nej. ikke endnu. Men tante Julle må til-

forladelig fa vide det. Ug det, at du begynder at

kalde mig Jørgen også! Tænk det. Å, tante Julle,

hun vil hli' så glad.
— så glad!

HENKIK IKSK.NS SXMI.EDE VÆRKER. \'III. iJ3
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HEDDA.

Når hun hører, at jeg har brændt Ejlert Løv-

borgs papirer
— for din skyld?

TESMAN.

Nej, det er jo også sandt! Det med papirerne,
det må naturligvis ingen få vide. Men at du bræn-

der for mig, Hedda, — det skal så sandelig tante

Julle ha' del i! For resten gad jeg vide, jeg, om
siigt noget er almindeligt hos unge koner, du? Hvad?

HEDDA.

Du bør spørge tante Julle om det også, synes jeg.

TESMAN.

Ja, det vil jeg virkelig gøre ved lejlighed. (ser

atter urolig og betænkeiig ud.) Nej men, — nej men manu-

skriptet da! Herregud, det er jo forfærdeligt at tænke

sig for den stakkers Ejlert alligevel.

(FRU ELVSTED, klædt ligesom ved sit første besog, med hat og overtej,

kommer ind gennem forstuedøren.)

FRU ELVSTED
(hilser hurtigt og siger i sindsbevægelse) :

A, kære Hedda, tag mig ikke ilde op, at jeg
kommer igen.

H F.DDA .

Hvad er der hændt dig, Thea?

TESMAN.

Er det noget med Ejlert Løvborg igen? Hvad?

FRU ELVSTED.
o

_

A ja,
—

jeg er så gruelig ra^d for, at der er

lilstødt ham en ulykke.
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HEDDA

(griber hende i annen).

Ah, — tror du det!

TESMAN.

Nej men, Herregud,
— hvor kan De da falde

på sligt, fru Elvsted!

FKC ELVSTED.

Jo, for jeg horte, at de talte om liam i pen-
sionen, — just som jeg kom ind. Å, der går jo de

utroligste rygter om ham i hyen i<lag.

TESMAN.

Ja, tænk, det hørte jeg også! Og så kan jeg
bevidne, at han gik lige hjem og la' sig. Tænk det!

HEDDA.

Nå, — hvad sa' de så i pensionen?

FRU ELVSTED.

Å, jeg lik ikke rede på nogen ting. Futen de
nu ikke vidste noget nærmere eller — . Der blev

stille, da de så mig. Og sporge, det turde jeg ikke.

TEiSMAN

lliroli); rini |ia v'ul\et|.

Vi vil hiibe — vi vil håbe, De har hørt
fejl,

fru Elvsted !

FRU ELVSTED.

Nej, nej, jeg er viss på, at det var ham, de
talle om. Og så hørte jeg, der blev nævnt noget
sådant som hospitalet eller —

TESMAN.

Hospitalet!
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HEDDA.

Nej,
— det er da vel iimuligt !

FRU ELVSTED.

Å, jeg blev så dødelig ræd for ham. Og så gik

jeg op i hans logis og spurgte efler ham der.

HEDDA.

Kunde du bekvemme dig lil det, Thea!

FHU ELVSTED.

Ja, hvad skulde jeg vel andet gøre? For jeg

syntes ikke, jeg kunde holde den uvissheden ud

længer.

TESMAN.

Men De I raf ham vel ikke, De, heller? Hvad?

FRU ELVSTED.

Nej. Og folkene vidste ikke nogen besked om
ham. Han havde ikke været hjemme siden igår

eftermiddag, sa' de.

TESMAN.

Igår! Tænk, at de kunde si' det!

FRU ELVSTED.

A, jeg synes det er umuligt andet, end at der

må være noget galt pu færde med ham!

TESMAN.

Du, Hedda, — om jeg gik indover, du, og for-

hørte mig sådan på forskellige steder — ?

HEDDA.

Nej, nej,
— bland ikke du dig op i dette her.

(assessor brack, med liat i hånden, kommer ind gennem forstuederen,

som BERTE dbner og lukker eder ham. Han ser alvorlig ud og hilser i

taushfd.)
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TESMAN.

Å, er De der, kære assessor? Hvad?

BHACK.

Ja, jeg måtte nødvendigvis ud til Dem iaften.

TE.SMAN.

Jeg kan se pa Dem. at De har \'hi Imdskahet
fra tante Julle.

BHACK.

Det har jeg også fat. ja.

TE.s.MAN.

Er det ikke sorgeligt, De? Hvad?

UKACK.

Nå. kære Tesman, del er im som man ia r det.

TES.MAN

(ser iivi.ss på liuiiil.

Er der kanske (Ilers hændt noget?

BitA<:K. »

Ja, der er det.

HEDDA

(>jniiidl).

Noget sorgeligt, assessor Braok?

liHACK.

Også som man tar det, frue.

FHU ELVSTED

(i uvilkiirtii^t udbrud).

A, det er noget med Ejlert Lovborg!
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BRACK

(ser lidt på hende).

Hvorledes falder fruen på det? Véd fruen kan-

ske allerede noget
— ?

FRU ELVSTED

(forvirret).

Nej, nej, det gør jeg sletikke; men —

TESMAN.

Men Gud bevar' os, så sig det dog!

BRACK

(trækker på skuldrene).

Nå, — desværre. — Ejlert Løvborg er bragt på

hospitalet. Han ligger nok for døden allerede.

FRU ELVSTED

(skriger iid).

A Gud, å Gud — !

TESMAN.

På hospitalet! Og for doden også!

HEDDA

(uvilkjirligtl.

Så hurtigt altså — !

FRU ELVSTED

(jnnircnile).

Og vi, som skiltes uden forsoning, Hedda!

HEDDA
(hvisker).

Men, Thea, — Thea da!

FRU ELVSTED

(ilden at agte på hende).

Jeg må ind til ham! Jeg må se ham ilive
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BRACK.

Det nytter Dem ikke noget, frue. Der får ingen
komme til ham.

FRU ELVSTED.

A, men sig mig da bare, hvad der er hændt
ham! Hvad er det for noget?

TESMAN.

Ja, for han hur da vel aldrig selv — ! Hvad?

HEDDA.

.Jo, det er jeg viss pa han har.

TESMAN.

Hedda, — hvor kan dii da — I

BRACK

(som sbidig holder oju med hendel.

De har desværre gættet ganske rigtigt, fru

Tesman.

iUr EI-V.STED.

A, hvor forfærdeligt!

TESMAN.

Selv altså! Tænk del!

HEDDA.

Skudt sig!

BRACK.

Også riglig gættet, frue.

FRU ELVSTED

(soper at fulle sigl.

Når skete det, herr assessor?

RHACK.

Nu i eftermiddag. Melleni tre og fire.
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TESMAN.

Men, Herregud,
— hvor gjorde han det da?

Hvad?

BRACK

(liilt usikker).

Hvor? Ja, kære, — han gjorde det vel i sit

logis.

FBU ELVSTED.

Nej, det kan ikke være riglig. For der var jeg
indoni mellem sex og syv.

BRACK.

Nå, så et andet steds da. Det véd jeg ikke

så nøje. Jeg véd bare, at han hlev fundet — . Han
havde skudt sig

—
gennem brystet.

FRU ELVSTED.

A, hvor grufiildt at tænke sig! At han skulde

ende således!

HEDDA
I til DHACK).

Var det gennem brystet?

BRACK.

Ja,
— som jeg siger.

HEDDA.

Altså ikke gennem tindingen;?

BRACK.

Gennem brystet, fru Tesman.

HEDDA.

Ja, ja,
—

brystet er også godt.

BRACK.

Hvorledes, frue?
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HEDDA
(afvi.^eiidel.

A nej,
— ikke noget.

TE.SMA>'.

Og såret er livsfarligt, siger De? Hvad?

liRACK.

Såret er altsolut dodeligt. Sandsynligvis er det

allerede f(»rl)i med iiain.

FUL' ELVftTED.

Ja, ja, det aner mig! Det er forlii! F(»rl»il A,
Hedda - !

TES.MAN.

Meil sig mig da, — livor liar De tal vide dette

ber altsammen?

BRACK

(kort».

Gennem eii af politiets tolk. Eii, som jeg skulde
tale med.

HEDDA

llitijlyiltl.

Endelig engang en dåd!

TES.MAN

(forskritkketl.

Gud bevare mig,
— bvad siger du, Hedda!

HEDDA.

Jeg siger, at dette ber er der skøidied i.

BRACK.

Hm, tru Tesman —
TESMAN.

Skønbed! Nej tænk det!
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FRU ELVSTED.

A, Hedda, hvor kan du da tale om skønhed

sligt noget!

HEDDA.

Ejlert Løvborg har gjort op regningen med sig
selv. Han har havt mod til at gøre det, som — som

gøres skulde.

FRU ELVSTED.

Nej, tro da aldrig, at det er gået til på den
vis! Hvad han har gjort, det har han gjort i vildelse.

TESMAN.

I fortvilelse har han gjort det!

HEDDA.

Det har han ikke. Det er jeg så viss på.

FRU ELVSTED.

Jo, han har! I vildelse! Ligesom da han rev

vore hæfter istykker.

BRACK

(sliidsendel.

Hæfterne? Manuskriptet, mener De? Har han
revet det istykker?

FRU ELVSTED.

Ja, det gjorde han inut.

TESMAN

(hvisker sagte) :

A, Hedda, vi kommer aldrig hort fra dette her.

BRACK.

Hm, det var da besynderligt.
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TESMA^
(henover gulvet l.

Tænke sig til, at Ejlert skal gå således ud at

verden! Og så ikke efterJade sig det, som vilde ha'

fæstet hans navn så varigt
—

F R f ELVSTED.
o

A, om det kunde sættes sammen igeni

TESMAN.

Ja, tænk. om <let kunde det! Jeg vrd ikke,

hvad jeg vilde gi'
—

FRU ELVSTED.

Kanske det kan, herr Tesmaii.

TESMAN.

Hvad mener De?

FRU ELVSTED

(soger i kjoleloiniiien).

Se her. Jeg har gemt de lose lapper, som lian

havde med, når han dikterte.

MEDDA
lei sUriill iiHTiuerHi.

Ah -!

TESMAN.

Dem har De gemt. fru Elvsted! Hvad?

FRU ELVSTED.

Ja, her har jeg dem. Jeg tog dem med. da jeg

rejste. Og så er de biet liggende i lommen —

TESMAN.

A. lad mis? bare f.» se!



520

FRU ELVSTED

(rækker ham en bunke småblade).

Men det er sii forvirret. Så rent om hinanden.

TESMAN.

Tænk, om vi kunde finde ud af det alligevel!

Kanske når vi to lijalp hinanden —

FRU ELVSTED.

A ja.
lad os forsøge idelmmdsle —

TESMAN.

Det skal gå! Det må gå! Jeg sætter mit liv

ind på dette her!

HEDDA.

Du, Jorgen? Dit liv?

TESMAN.

Ja, eller rettere sagt al den tid, jeg kan råde

over. Mine egne samlinger, de får ligge sålænge.

Hedda, — du forstår mig? Hvad? Det er noget,

jeg skylder Ejlerts eftermæle.

HEDDA.

Kanske det.

TESMAN.

Og så, kære fru Elvsted. så vil ,vi ta' os sam-

men. Herregud, det nytter jo ikke at ruge over det,

som sket er. Hvad? Vi vil se at komme så vidt

til ro i sindet, at —

FRU ELVSTED.

Ja, ja, herr Tesman, jeg skal prøve så godt

jeg kan.

TESMAN.

Nå, kora så her. Vi må se på notitserne straks.
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Hvor skal vi sætte os? Her? Nej. derinde i bag-
stuen. Undskyld. kære assessor! Kom så med mig.
fru Elvsted.

FRU ELVSTED.

Å Gud, — om det endda bare var gorligt!

(TESMAN Og FRU ELVSTED glir ind i biigvjerelsct. Hun tager hat og overloj

at. Begge sælter sip ved bordet under hængelampen og fordyber sig i

ivrig undersogelse af pii|iirernp. hi^dda går hen mod ovnen og sætter

sig i htneatoleii Lidt efler gar brack hen til liende.)

HEDDA

(hulvhojU.

Å, assessor, — hvilken befrielse der er i «lette

med EJlcrt Løvborg.

BRACK.

Befrielse, fru Hedda? Ja, for ham er det jo

rigtignok en befriel.se —

HEDDA.

Jeg mener, for mig. En befrielse at vide. at

der dog virkelig kan ske noget frivilliirt modigt i

verden. Noget. som der falder et skær af uvilkårlig

sknnhed over.

BRACK

(smiliTl.

Hm, — ka^e fru Hedda —

HKDDA.

Å, jeg ved nok. hvad De vil sige. For De er

dog et slags fagmenneske. De også, ligesom
— nå!

BHACK
(ser fast pu hende).

Ejlert Løvbt)rg har været Dem mere, end hvad

De kanske vil tilstå for Dem selv. Eller skulde jeg

la' fejl i det?
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HEDDA.

Sligt svarer jeg Dem ikke på. Jeg véd bare,

at Ejlert Løvborg har havt mod til at leve livet efter

sit eget sind. Og så nu — det store! Det, som der

er skønhed over. Det, at han havde kraft og vilje

til at bryde op fra livsgildet
— så tidligt.

BRACK.

Det gor mig ondt, fru Hedda, — men jeg nødes

til at rive Dem ud af en srauk indbildning.

HEDDA.

En indbildning?

BRACK.

Som De for resten snart vikle kommet ud af

alligevel.

HEDDA.

Og hvad er så det?

BRACK.

Han har ikke skudt sig selv — frivilligt.

HEDDA.

Ikke frivilligt!

BRACK.

Nej. Sagen med Ejlert Løvborg hænger ikke

ganske således sammen, som jeg fortalte.

HEDDA

(i spænding).

Har De fortiet noget? Hvad er det?

BRACK.

For den stakkers fru Elvsteds skyld brugte jeg
et par små omskrivninger.
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HEDDA.

Hvilke da?

BRACK.

Først det, at han virkelig allerede er død.

HEDDA.

På hospitalet.

BRACK.

Ja. Og uden at komme til bevidsthed.

HEDDA.

Hvad mere har De f<trtiet?

hra<;k.

Det, at begivenheden ikke gik lur sig på hans

værelse.

HEDDA.

Nå, det kan jo også være så temmelig lige-

BRACK.

Ikke så ganske. For jeg skal sige Dem, — Ej-
lert Løvborg blev funden skudt i

—
i frok»n Dianas

boudoir.

HEDDA

(vil springe op, men synker tilbiigel.

Det er umuligt, assessor Brack! Der kan han

ikke ha' været idag igen!

BRACK.

Han var der i efterniiddag. Han kom for at

kræve noget, som han sa', de havde ta't fra ham.

Talte forvirret om et barn, som var ble't borte —

HEDDA.

Ah, — derfor altså —
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BRACK.

Jeg tænkte mig, at det kanske kunde været

hans manuskript. Men det har han jo selv tilintet-

gjort, hører jeg. Så må det vel ha' været tegne-

bogen da.

HEDDA.

Det har vel det. — Og der, — der blev han

altså fundet.

BHAGK.

Ja, der. Med en affyret pistol i brystlommen.
Skuddet havde truffet ham dødeligt.

HEDDA.

1 brystet,
—

ja.

i?n.\f:K.

Nej,
— det tral' ham i underlivet.

HEDDA
(ser o|i |>å liniii incrl cl nrilryk iif ækellictl).

Det ogsa! A, det latterhge og det lave, det

lægger sig som en forbandelse over alt det. jeg
bare rører ved.

BRACK.

Der kommer noget lil. fru Hedda. Noget, som

går iiid linder del gemene også.

HEDDA.

. Og h\ad er det?

BRACK.

Pistolen, som han havde på sig
—

HEDDA

(aiideldsl |.

Nå! Hvad den!
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BRACK.

Den må lian ha' stjålet.

HEDDA

(springer opi.

Stjålet! Det <t ikke sandt! Det har han ikke!

BllACK.

Det er nmnligt andet. Han må ha' stjakt
den — . Hys!
(tesjun og FBU Ei.vsTED liai' Fejsl si{; Ira bonlet i Lagværelsel og kom-

mer ind i suloneii.l

TES.MA.N

I med papirorne i begge liifiiderl.

Du, Hedda, — det er næsl«'n ikke ninligt h-r

mig at se derindf under hængelanipen. Tænk di 1 1

MEPDA.

Ja, jeg lieiiker.

TES MAN.

Matte vi kanski' ta lov til at sidd»- liill ved dit

skrivehord. Hvad?

IltDIJA.

Ja, gerne fur mig. (iiurtigt i Xcj, venl! I.a<l mig
få rydde af forst.

TESMAN.

A, det behover du slet ikke. Hedda. Dir er

god plads.

HEDDA.

Nej, nej. lad mig hare få rydde af, siger jeg.

Bære dette her ind pa pianoet såiænge. Se så!

(hun liar trukket en genstuiid, du-kket med notebiiide, frem under reolen,

læggcr noglu flere blude til og bærer det hele ind til venstre i bag-

værelsel. te.sm.\n lægger piipirlap|ierne pa skrivebordet og flytter lam-

pen fra hjornebordet derhen. Hun og rnu elvstld .sætler .sig og tager

igen fat på arbejdet. uedoa kommer tilbage.)

HFJ4RIK inSENS SAMLEDE VÆRKFR IX. 34
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HEDDA

(bag Fnu ELVSTEDS stol, kramser heude blodt i håret).

Nå, søde Thea, — går det så med Ejlert Løv-

borgs mindesmærke?

FRU ELVSTED

(ser nioJ falden op pa hende).

Å Gild, — det blir visst uhyre svært at fiade

rede i.

TESMAN.

Det må gå. Der er ikke andet for. Og del,

at bringe orden i andres papirer,
— det er netop

noget, som bgger for mig.

(HEDDA g.ir hen til ovnen og sæiter sig på en af taburetterne, hiiack

står over liende, stoltet til lænestolen.)

HEDDA

(hvisker! :

Hvad var det, De sa" om pistolen?

BRACK

(sagtel.

At den nia han ha' stjålet.

HEDDA.

Hvorfor netop stjålet?

BRACK.

Fordi enhver anden forklaring bør være unudig,
fru Hedda.

HEDDA.

Ja så.

BRACK

(ser lidt p.i hende).

Ejlert Løvborg har naturligvis været her imorges.
Ikke sandt?
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HEDDA.
Jo.

bra<;k.

Var De alene med ham?

HEDDA.

Ja, en slnnd.

BRACK.

Furiud De ikke værelset, niciis lian \ar her?

HEDDA.

Nej.

BHACK.

Tienk Dem om. Var De .sletikke ud»- el ojeldik?

HEDDA.

•Ih, kanske et lidet ojeMik
— ude i lurstuen.

BHACK.

Og livor liavdc De Deres nistolkassc imens.

HEDDA.

Den liavde jeg nede i
—

BRACK.

Na, Au Hi'(lda?

HEDDA.

Kassen stod der borte pa skrivebordet.

BRACK.

Har De siden sei efler, om Itegge |ii.slolii in-

er der?

HEDDA.

Nej.
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BRACK.

Behøves heller ikke. Jeg så den pistol, Løvhorg
havde havt på sig. Og jeg kendle den sti aks igeii

fia igår. Og fra før af også.

HEDDA.

ar De den kanske?

BRACK.

Nej, politiet har den.

HEDDA.

Hvad vil politiet gøre med pistolen?

BRACK.

Se til at komme på spor elter ejeren.

HEDDA.

Tror De. at det kan opdages?

BRACK

(bojer sig ned over liciidc i>g liviskei):

Nej. Hedda Gabler, — ikke så længe jeg tier.

HEDDA

(ser sky pii lianil.

Og hvis De ikke tier,
— hvad så?

BRACK

llrækker pii skuldrene).

Der er jo altid den udvej, at pistolen er stjåh't.

HEDDA

(fii.-st).

Heller do!

BRACK

(smiler).

Sliut noget siger man. Men man gør det ikke.
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HEDDA
(ilden ;it svare i.

Og når så pistolen aHså ikke er stjålet. Og
ejeren opdages. Hvtul kommer så?

BRACK.

J.i, Hedda, — så kommer skamlalen.

HEDDA.

Skandalen I

BRACK.

Skandalen, ja,
— som De liar slijir dødelig skræk

tor. De in;i naturligvis ind for reiten. Bade De og
tVoken Diana. Hun ma jo forklare, hvorledes det

hænger sanmien. Om det er et våde.sknd eller et

dral). Har han villel trække pislohn op af lommen
for at true hende? Og sa er skuddet gal af? Klier

har hun revet ham pistolen ud af luinden, skudt

ham. og stukket pistolen ned i lommen igen? Det
kunde nok ligne hende. For lum er et hiiudfast

pigehaiii. den samnu- fioken Diana.

HEDDA.

M«n all dette modhydelige konnner jo ikke

mig ved.

bra«:k.

Nej. Men De ma svare på del sporsmål: hvor-

for gav De Ejlert Lovhorg pistolen? Og hvilke slut-

ninger vil man uddrage af ilen kend.sgerning, at De

gav ham den?

HEDDA

(stenker liodet'.

Det er sandt. Det har jeg ikke tænkt på.

BKACK.

Nå, heldigvis er der ingen fare, såhenge jeg tier.
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HEDDA
(ser op (la haml.

Jeg er altså i Deres niagt, assessor. De har

hals og hånd over mig fra lui af.

BKACK
(Ilvisker sagtere):

Kæreste Hedda. — tro mig.
—

jeg skal ikke

misbnige stillingen.

J I EDDA.

I Deres magt lige fuldt. Afluengig af Deres

krav og vilje. Ufri. Ufri altså! dejsur sig heitigi.) Xej,— den tanke holder jeg ikke lul ! Aldrig.

BRACK

(SLT halvt siiottende på heiido).

Man plejer ellers at fmde sig i det uundgåelige.

UEDDA

(y:i'iigu'l<ler blikket).
'

.la, kanske det.

.(liun gar lieiiovL*v mod skrivebordet.)

HEDDA

(undertrykker et iivilk&rligt smil og ertcrligiier tes.mans tonefald).

Nå? Lykkes det så, Jørgen? Hvad?

TESMAN.

Vorherre véd, du. Del Ijlir ialfald hele måne-

ders arbejde, detle her.

HEDDA

(som for).

Nei tcCnk det! (farer let med liændcriic genneiii i-nu elv-

STEU3 har.) Er ikke det underligt for dig, Thea? Nu
sidder du her sammen med Tesman, — ligesom du

før sad med Ejlerl Lovborg.
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FRU ELVSTED.

A Gud, hvis jeg bare kunde beånde din niand

også.

HEDDA.

A, det kommer nok — med tiden.

TESMAN.

Ja, véd du livad. Hedda, —
jeg synes virkelig,

jeg begynder at fornemme noget sådant. Men sæt
så du dig hen til assessoren igen.

iiEHOA.

J-^r der ingen ting, 1 lo kan i»ruge mig til her?

TESMAN.

Nej, ingen verdens ting. ivon.ier imdet.i Heretter

får såma^i De være .sa .snil at holde Hedda med
selskah, ka-re assessor!

URACK
liiieil et iijekiist lil iikoda).

Skal va're mig en overmAdc stor lurnøjelse.

MEDDA.

Tak. Men iaflcn er jeg træt. Jeg vil lægge
Milg lidt derinde pa sofaen.

TESMAN.

Ja, gor det. kære. Hvad?

(iiEUUA {jar iiiil i Lagvurulsol og tiifkkiT riivliifiigeiie lil eflur sig. Korl

i>|iliolil. IMiiilsi'li<; liuifs liiiii at spill» cii \ilil ilaiiseiilulucli iiulu pa

|)iaii<)i'l.l

FRU ELVSTED

{faror o|> fra stolciil.

Uh, — hvad er det!
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TESMAN

(lobtT til dorabningcn).

Men, kæreste Hedda. — spil da ikke op til dans

iaflen! Tænk da pa tante Rina! Og på Ejlert også!

HEDDA
(slikker lindet frem niellem forhængcne).

Og på tante Julle. Og på dem allesammen. —
Herefter skal jeg være stille.

(liuii liikki i- aller for sig )

TESMAN
(ved skrivebordet).

Hun liar visst ikke godt af at se os ved dette

sørgelige arbejde. Véd De hvad, IVu Elv.sted, — De
skal flytte ind til tante Julle. Så kommer jeg op
om aftenerne. Og så kan vi sidde og aihejdc der.

Hvad?

FliU ELV STED.

Ja, det vilde kanske være det bedste —

HEDDA
iiide i bagvivrelsell.

Jeg borer godt. hvad du siger, Tesman. Men
livad skal så jeg fordrive aftenerne med berude?

TESMAN

(blader i piipirenie).

A, assessor Brack er visst så snil, at ban ser

ud til dig alligevel.

BHACK

(i læiiestoleii, raber iniiiiterl).

Gerne hver evige aften, fru Tesman! Vi skal

såmæn få det nokså morsomt sammen ber, vi to!
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HEDDA
(klart og lydelig! I.

Ja. nærer De ikke det linh. assessor? De, som
eneste hane i kurven — —

(El ftkiid hores deiimlc. tcsmakn, i hu ei.vsted og krack farer ivejret.l

TESMAN.
o

A, nu fingrerer linn med |)istolerne igen.

[han slai- forhæiigeiic til.-sidc og lobcr iiid khu elvsied llgcsa. iikhua

ligger livlos ud.slrakl på sofaen. Forvirring og rab. ukrte koiiimer for-

styrret fra liojri'. I

TESMAN

(skriger til uhack).

Skndt slfj;! Skiidt sig i tindingen! Tænk det I

BRACK

(halvt iifiiia-gtig i lænestulxnl.

Men, Gud sig fnrliarmi-. — sligt noget gor man
da ikke!

-^, N.-c,
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